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DOCUMENT I. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓ
1.1. MARCO NORMATIU DE L’EVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÉGICA
L‟informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) forma part del procés d‟avaluació ambiental de pla i
programes al que està subjecte el Pla de Mobilitat Urbana de L‟Hospitalet amb l‟objectiu d‟integrar
les consideracions ambientals en la preparació, l‟aprovació y el seguiment del pla.
El procés s‟emmarca en la Directiva 2001/42/Ce del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
juny de 2001, relativa a l‟avaluació de determinants plans i programes en el medi ambient.
Aquesta Directiva es va transposada a l‟Estat Espanyol mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d‟abril,
sobre l‟avaluació dels efectes de determinants plans i programes sobre el medi ambient i a
Catalunya mitjançant la Llei 6/2009, de 28 d‟abril, d‟avaluació ambiental de plans i programes.
Aquesta llei estatal ha estat derogada per la nova Llei 21/2013, de 11 de desembre, d‟avaluació
ambiental que estableix les bases que han de regir l‟avaluació ambiental dels plans, programes i
projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
En la disposició final sèptima s‟indica que en el termini d‟una any (des de la seva aprovació), las
normes sectorials reguladores de la tramitació i de l‟adopció o aprovació dels plans i programes
contendran les disposicions necessàries per garantir que aquells compresos en l‟àmbit de
aplicació d‟aquesta llei se sotmetin a una avaluació ambiental estratègica abans de la seva
adopció o aprovació.
Per tant, el marc regulatori pel procés d‟avaluació ambiental de aquesta Pla és el definit por la Llei
6/2009 de 28 d‟abril qui estableix quins plans i programes en els àmbits del transport i la mobilitat
requereixen ser sotmesos a un procés d‟avaluació ambiental. Segons recull l‟annex 1 de la Llei,
els plans de mobilitat urbana seran sempre sotmesos en aquest procediment.
A més, la llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya assenyala la necessitat de
avaluació ambiental estratègica als instruments de planificació establerts per la Llei entre el quals
es troben els plans de mobilitat urbana.

1.2. EL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES
El procés d‟avaluació ambiental estratègica s'inicia amb l'elaboració de l‟Informe de Sostenibilitat
Ambiental preliminar (ISAP).
El 12 de febrer de 2013 es va presentar davant la Direcció General de Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i Sostenibilitat el Informe de Sostenibilitat Ambiental juntament amb la
sol·licitud per a l‟emissió del document de referencia del PMU.
La Subdirecció General d‟Avaluació Ambiental ha dut a terme les consultes a les administracions
públiques afectades i al públic interessat.
Una vegada acabades aquestes consultis, la Direcció General de Polítiques Ambientals va
elaborar el Document de Referència en el qual es determina l‟abast de l‟informe de sostenibilitat
ambiental (en endavant ISA) i els requeriments d‟integració ambiental del Pla de Mobilitat Urbana.
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2. CONTIGUT I OBJECTIUS DEL PMUS DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
2.1. MARC GENERAL EN QUE ES DESEVOLUPA EL PLA
2.1.1. Àmbit territorial
L‟Hospitalet de Llobregat està ubicada al sud de la ciutat de Barcelona, en una de las àrees més
dinàmiques del cinturó industrial català, dins d ela Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). La
seva superfície és de tant sols 12,5 km2 i limita al Nord amb Nord amb Barcelona i Esplugues de
Llobregat; al Sud amb el Prat de Llobregat i Barcelona, a l‟Est amb Barcelona i a l‟Oest altra
vegada amb Esplugues i Cornellà de Llobregat.

Fig. 2.1 -Situació del municipi

Per la seva ubicació a l‟àrea metropolitana, veïna de la ciutat de Barcelona i junt a un dels
complexos industrial més important de l‟Estat (Zona Franca-Port de Barcelona) fan que aquesta
estigui envoltada per importants vies de comunicació: C-31 (avinguda de la Granvia de
L‟Hospitalet), C-32 (Ronda de Dalt), B-10 (Ronda Litoral), B-23; vies de ferrocarrils com Línia de:
Sant Vicenç de Calders per Vilafranca del Penedès y la línia de Sant Vicenç de Calders per
Vilanova i la Geltrú); y l a via de mercaderies del Port de Barcelona i la Zona Franca i l‟estació de
Can Tunis.
El municipi en 2012 tenia una densitat de 21.046 h./km2 i una població de 262.792 habitants que
agrupada de la següents manera:
-

El 19,5% se situa en el Districte I que el barri del Centre, residencial i amb forta activitat
comercial i la zona industrial de la Carretera del Mig.
El 19,6% se situa en el Districte II de caràcter residencial amb els seus equipaments i
comerços de barri.
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-

El 16,1% habita en el Districte III de caràcter residencial amb els seus equipaments i
comerços de barri.
El 16,9% habita en el Districte IV de caràcter residencial amb els seus equipaments i
comerços de barri.
El 14,9% habita en el Districte V, de caràcter residencial amb els seus equipaments i
comerços de barri.
El 12,8% se situa en el Districte VI que , engloba els barris residencials de Bellvitge i
Gornal, importants equipaments com l‟Hospital de Bellvitge, la Fira o la Ciutat de la
Justícia, zones comercials amb un potencial molt alt d‟atracció inclús a nivell regional i
zones industrials i d‟infraestructures.

Fig.2.2 - Districtes i barris

El municipi té avui en dia una ocupació urbana pràcticament total conformant un continu urbà amb
els seus municipis veïns, i molt especialment en els casos dels barris de Collblanc, de La Torrassa
i de Santa Eulàlia, que tenen un vincle històric molt potent amb els barris barcelonins de Sants i
Hostafrancs.

2.2. FINALITAT DEL PLA I OBJECTIUS
Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per a configurar les estratègies de
mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
L‟Hospitalet ha de redactar un PMU del seu àmbit territorial ja que d‟acord al Pla Director de
Mobilitat de la regió Metropolitana de Barcelona, tots els municipis que tinguin una població de dret
de més de 20.000 habitats han de realitzar un PMUS. A més, tal i com s‟estableix a la Llei 9/2003,
de 13 de juny, de la mobilitat, l‟elaboració i l‟aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis
que, d‟acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de
prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.
Amb caràcter general i en concordança amb el Pacte per la Mobilitat de L‟Hospitalet, els objectius
del PMUS son:
-

Afavorir les condiciones de mobilitat del vianants.
Augmentar la participació de la bicicleta.
Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, i oferir un sistema de
transport col·lectiu de qualitat i competitiu.
Fomentar un ús racional del cotxe.
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-

-

Compatibilitzar l‟oferta d‟aparcament amb la demanda
Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada.
Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un ús eficient dels diferents mitjans de
transport.
Millorar la mobilitat segura mitjançant la reducció de l‟accidentabilitat.
Controlar periòdicament l‟evolució dels principals contaminants provocats pel sector del
transport (GEH, NOx i PM10) per fer el seguiment dels efectes de l‟aplicació de les
mesures fixades pel PMU.
Aprofitar els avenços tecnològics per millorar el sistema de mobilitat.
Preveure una configuració de l‟espai públic d‟acord amb el model de mobilitat.
Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors dels objectius del Pacte per la
Mobilitat. Informació, formació i educació.

El PMU ha establert l'horitzó temporal l'any 2016.

2.3. ESTRATÈGIES
OBJECTIUS

PRINCIPALS

PER

L’ASSOLIMENT

DELS

Les estratègies principals per l‟assoliment dels objectius es mostren en la següent taula.

Objectius

Línies estratègiques

Afavorir les condiciones de mobilitat del vianants.

- Dissenyar xarxa d‟itineraris segurs i accessibles per a tots els vianants. Crear una xarxa
bàsica de vianants
- Crear i millorar àrees de vianants i zones de prioritat invertida
- Garantir l'accessibilitat universal
- Fomentar la interrelació entre barris propers. Permeabilitzar les artèries viàries per al
vianant

Augmentar la participació de la bicicleta

- Redefinir la xarxa d‟itineraris ciclistes i resoldre punts febles detectats
- Ampliació de llocs d‟aparcaments de bicicletes
- Ampliació de llocs d‟aparcaments de bicicletes de lloguer

Promoure la utilització del transport públic davant del
transport privat, i oferir un sistema de transport
col·lectiu de qualitat i competitiu

- Dissenyar una xarxa de transport col·lectiu ajustada a la demanda potencial
- Garantir l'accés al transport públic a les persones de mobilitat reduïda
- Habilitar parades de transport públic ben equipades

Fomentar un ús racional del cotxe

- Garantir una xarxa viària de qualitat
- Millorar la connectivitat interurbana i les circumval·lacions externes a (Millora de la
senyalització d‟orientació)
- Fomentar polítiques per a una millor utilització del vehicle privat

Compatibilitzar l‟oferta d‟aparcament amb la demanda

- Regular integralment l‟estacionament en via pública i incrementar la vigilància
- Alliberar espai públic en superfície per a usos més socials i sostenibles

Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada

- Ordenar les condicions operatives de la distribució de mercaderies i establir la reserva
suficient de zones de càrrega i descàrrega
- Alliberar la xarxa viària de la ciutat de grans vehicles pesants

Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un
ús eficient dels diferents mitjans de transport

- Preveure la coexistència de bicicleta i vianant
- Concebre un sistema de transport públic integrat

Millorar la mobilitat segura mitjançant la reducció de
l‟accidentabilitat

- Reduir l'accidentabilitat a l'àmbit urbà de L‟Hospitalet de Llobregat. Eliminació de punts
negres
- Potenciar les accions preventives per garantir la seguretat i el respecte a l'espai dels
diferents usuaris de la via pública
- Fixar criteris de solució en les interseccions vianants/vehicles
- Fer un seguiment per valorar l'efectivitat de les actuacions correctores i preventives

Controlar periòdicament l‟evolució dels principals
contaminants provocats pel sector del transport (GEH,
NOx i PM10) per fer el seguiment dels efectes de
l‟aplicació de les mesures fixades pel PMU

- Reduir les emissions de gasos contaminants
- Reduir el nivell de soroll dels vehicles

Aprofitar els avenços tecnològics per millorar el
sistema de mobilitat

- Implementar o estendre els sistemes de gestió del trànsit i de l‟aparcament a tot el municipi
- . Incorporar sistemes d‟ajuda a l‟explotació per a la gestió dels serveis de transport públic
- Gestió dinàmica de la mobilitat i integració en el SDCTU

Preveure una configuració de l‟espai públic d‟acord
amb el model de mobilitat

- Completar la xarxa d‟accés i les infraestructures necessàries per encaminar el trànsit de
pas per vials exteriors al nucli urbà, i el trànsit de connexió pel viari vertebral
- Recolzar el desenvolupament d‟actuacions del PDI i altres àmbits superiors
- Actuacions dirigides a fomentar la coordinació de modes

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat

Objectius

Línies estratègiques

Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors
dels objectius del Pacte per la Mobilitat. Informació,
formació i educació

- Augmentar l‟oferta d‟informació als ciutadans
- Fomentar l‟ús dels mitjans de transport més sostenibles

Taula 2.1 – Objectius y línies estratègiques

3. RELACIÓ
CONNEXOS

AMB

ALTRES

PLANS

I

PROGRAMMES

3.1. DESENVOLUPAMENT DELS CONTIGUS DELS PLANS I EFECTES
SOBRE L’HOSPITALET
A continuació es ressenyen breument diversos plans i programes que tenen relació amb el PMU
de L‟Hospitalet de Llobregat. Més endavant, en l‟apartat 5.1 s‟indiquen les actuacions més
destacades previstes en els plans mes rellevants amb incidència a L‟Hospitalet. La taula adjunta
inclou una síntesi dels principals plans considerats d'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local que
poden tenir incidència en el PMU de l'Hospitalet.

Marc de referència europeu

Marc de referència estatal

Marc de referència autonòmic

Marc de referència
local

Llibre blanc del transport de la UE

Pla estratègic d‟infraestructures i
transport (PEIT) 2005-2020

Directrius Nacionals de Mobilitat

Pacte per a la Mobilitat de
L‟Hospitalet de Llobregat

L‟Estratègia temàtica sobre el medi
ambient urbà (Comunicació COM (2004)
60 final)

Pla d'Infraestructures, Transport i
Habitatge PITVI (2012-2024)

Pla Territorial General de Catalunya

Pla Director de la bicicleta
de L‟Hospitalet

l‟Estratègia temàtica sobre la contaminació
atmosfèrica (Comunicació COM (2005)
446 final)

Plans d'estalvi i eficiència energètica
aprovats en el marc de l'Estratègia
d'Estalvi i Eficiència Energètica a
Espanya 2004-2012 (E4).

Pla Director de Mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona

Agenda 21 Local. Pla
d‟acció ambiental de
L‟Hospitalet

Llibre Verd sobre la mobilitat urbana

L‟Estratègia Espanyola de Canvi
Climàtic i Energia Neta
2007/2012/2020 (EECCEL)

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Pla d‟acció per l‟energia
sostenible de l‟Hospitalet

Plans de transport urbà sostenibles

L‟Estratègia espanyola de mobilitat
sostenible (EEMS)

Pla d'infraestructures del transport
(2006-2026)

Pla de millora de la qualitat
de l‟aire de l‟Hospitalet

Pla d'acció sobre la mobilitat urbana

Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya 2008-2012

Mapa estratègic de soroll
de l'Aglomeració Baix
Llobregat I

Protocol de Kyoto

Pla Estratègic de Seguretat Viària 20142020 i Pla de Seguretat Viària 20142016

l‟Estratègia Europa 2020

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya
(2008-2012)
Pla per a la Millora de la Qualitat de
l‟Aire a la Regió Metropolitana de
Barcelona
Pla marc de mitigació del canvi climàtic
2008-2012
Pla Territorial Sectorial d'Habitatge
Pla territorial sectorial de la connectivitat
ecològica de Catalunya (PTSCEC)

Taula 3.1 –Marc de referencia
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3.1.1. Marc de referència europeu
Llibre Blanc del transport de la UE
Establia les línies estratègiques principals en matèria de transports de la UE per a la primera
dècada del segle XXI. L'any 2006 es va presentar la revisió intermèdia d'aquest llibre, en la qual la
Comissió Europea va insistir en la necessitat d'avançar cap a una major sostenibilitat en el
transport.
L’Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà (Comunicació COM (2004) 60 final)
El seu objectiu últim era millorar la qualitat de l‟entorn urbà, i considerava fonamental el paper de
les administracions locals per aconseguir-ho. Entre les mesures que proposa destaca el fet que,
per primera vegada, la Comissió Europea exhorta els estats membres a posar en marxa plans de
transport urbà sostenible a les zones urbanes de més de 100.000 habitants.
En concret, es diu que aquests plans han de cobrir tots els modes de transport, aspirant a
modificar la quota modal a favor dels més eficients (transport públic, bicicleta i mobilitat a peu, han
de contemplar la relació de la mobilitat amb la política d'urbanisme i han de derivar en propostes
d'actuació „fetes a mida‟ per a cada ciutat i que estiguin elaborades amb una àmplia participació de
la ciutadania.
l’Estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica (Comunicació COM (2005) 446 final)
Pretén arribar a assolir nivells de qualitat de l‟aire que no suposin riscos inacceptables per a la
salut de les persones ni per al medi ambient. En matèria de mobilitat recull la necessitat que la
Comissió Europea ajudi els estats membres i les autoritats locals a implantar plans sostenibles de
transport urbà per millorar la qualitat de l‟aire, reduir el soroll i lluitar contra el canvi climàtic.
Llibre Verd sobre la mobilitat urbana
Identifica cinc eixos prioritaris d'actuació apostant per unes ciutats amb circulació fluïda, més
ecològiques, amb un transport urbà més intel·ligent i accessible (amb una coordinació equilibrada
entre l‟ordenació del territori i la planificació de la mobilitat), segur i protegit.
Plans de transport urbà sostenibles
Aquest document destaca que la millora de la sostenibilitat en el camp de la mobilitat local no es
pot confiar només als avenços tecnològics, sinó que també cal fer planificació. Per primer cop, des
de l‟àmbit comunitari es fixen uns criteris bàsics respecte a que és, com s'ha d'elaborar i que ha de
contenir un pla de transport urbà sostenible.
Pla d'acció sobre la mobilitat urbana
Aborda qüestions específiques relacionades amb la mobilitat urbana d'una manera integrada,
proposa mesures a adoptar progressivament fins el 2012, centrades en sis temes que responen
als resultats més importants de la consulta efectuada sobre el Llibre Verd de la mobilitat urbana
l‟any 2008 i s'aplicaran a través dels programes comunitaris ja existents: Promoure polítiques
integrades, respondre a les necessitats dels ciutadans, ecologitzar el transport urbà, intensificar el
finançament, compartir experiències i coneixements i optimitzar la mobilitat urbana.
Protocol de Kyoto
els estats membres de la UE es van comprometre a reduir un 8% el nivell d‟emissions de GEH
entre els anys 2008 i 2012, en base a les emissions de 1990.
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el Consell de la Unió Europea va adoptar formalment l‟abril de 2009 el paquet d‟energia i clima, el
qual concreta un conjunt de mesures amb l‟objectiu d‟assolir els objectius següents en l‟horitzó de
l‟any 2020:
- Reduir les emissions de gasos amb efecte d‟hivernacle en un 20%.
- Millorar l‟eficiència energètica en un 20%.
Per al compliment de l‟objectiu de reducció proposat a nivell internacional, Europa ha de reduir les
seves emissions un 8% respecte el 1990 i Espanya només pot incrementar-ne les seves en un
15%.
- Incrementar l‟ús d‟energies renovables fins al 20% en el consum energètic total de la Unió
Europea.
l’Estratègia Europa 2020
Aquesta hauria de permetre assolir un creixement intel·ligent (a través del desenvolupament dels
coneixements i de la innovació), sostenible (basat en una economia més verda, més eficaç en la
gestió dels recursos i més competitiva) i integrador (orientat a reforçar l'ocupació, la cohesió social
i territorial). D'aquesta manera, la recuperació econòmica haurà d'anar acompanyada d'una sèrie
de reformes, per tal d'assegurar el desenvolupament sostenible de la UE durant la dècada 2010‐
2020.

3.1.2. Marc de referència estatal
Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) 2005-2020
Establint que la intervenció de l'Estat en concerts d‟actuacions en infraestructures i programes de
transport urbà i metropolità s‟emmarqués en l‟elaboració prèvia per part de les autoritats
competents d‟un pla de mobilitat sostenible (PMS) per al seu àmbit d‟actuació. Aquests PMS
haurien de fomentar l‟ús del transport públic i els mitjans no motoritzats, així com atendre el
compliment de les directives europees sobre control de les emissions de gasos d‟efecte
hivernacle.
Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge PITVI (2012-2024)
El Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI 2012-2024), a més d'integrar totes les
polítiques del Ministeri de Foment, defineix la cartera de serveis públics de l'Estat en matèria de
transports. El PITVI es basa en una planificació i optimització de les infraestructures, adequada a
les necessitats reals i sota estrictes criteris de qualitat i eficiència.
La dimensió urbana del transport és essencial per a la consecució dels objectius del PITVI. Les
ciutats, a més d'actuar com a nodes fonamentals de les xarxes de transport, concentren a la
població i l'activitat econòmica i per tant és primordial dotar d'un sistema de transport eficient i
sostenible.
El PITVI proposa reforçar la prestació de serveis, la participació dels agents del Ministeri en els
Consorcis i altres institucions de coordinació de la mobilitat urbana i metropolitana en els
corresponents àmbits territorials, constitueix una aportació de primer ordre a l'eficiència i
sostenibilitat dels mateixos .
També s'aborden les actuacions que, dins del seu referit marc competencial, es poden plantejar
per al suport al desenvolupament dels modes no motoritzats, aspecte també important en el
desenvolupament de la mobilitat sostenible.
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Plans d'estalvi i eficiència energètica aprovats en el marc de l'Estratègia d'Estalvi i
Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012 (E4).
Aquest Pla d'Acció 2011-2020 constitueix el segon Pla Nacional d'Acció d'Estalvi i Eficiència
Energètica (NEEAP1) que, d'acord amb l'article 14 de la Directiva 2006/32 / CE2, del Parlament
Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els
serveis energètics, l'Estat espanyol haurà de remetre a la Comissió Europea el 2011.
Aquest Pla assumeix altres estratègies i planificacions en matèria d'I + D + I, política industrial o
infraestructures ja aprovades, com a condicions necessàries per a la consecució dels objectius
d'estalvi d'energia final i primària proposats per a l'any 2020.
Les mesures d'estalvi i eficiència energètica incloses en el Pla hauran de ser executades fent
ús de diferents mecanismes d'actuació, entre els quals es troben els plans de mobilitat urbana.
L'execució de les mesures i propostes contingudes en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
haurà de conduir a un traspàs modal cap a modes col · lectius (transport urbà) i modes no
motoritzats. De la mateixa manera, la necessitat d'assolir els objectius de qualitat de l'aire a les
ciutats fixats per la Directiva 2008/50 / CE es traduirà en una major demanda de vehicles nets
per a l'accés a determinades àrees urbanes-que podrien restringir al trànsit de determinats
vehicles-, amb especial incidència en el consum associat al transport capil·lar de mercaderies a
les ciutats.
L’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta 2007‐2012‐2020 (EECCEL)
És l‟instrument marc que defineix els àmbits i sectors on adoptar polítiques i mesures per a mitigar
el canvi climàtic, pal·liar els seus efectes adversos i possibilitar el compliment dels compromisos
internacionals adquirits en matèria de canvi climàtic. Forma part de l‟Estratègia espanyola de
desenvolupament sostenible i pren com a referència l‟Estratègia espanyola per al compliment del
Protocol de Kyoto aprovada el 2004.
L’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible (EEMS),
Aprovada l'abril de 2009 pel Consell de ministres, sorgeix com a marc de referència nacional que
integra els principis i les eines de coordinació per a orientar i donar coherència a les polítiques
sectorials que faciliten una mobilitat sostenible. Els objectius i les directrius de l'EEMS es
concreten en 48 mesures estructurades en cinc àrees: territori, planificació del transport i les seves
infraestructures; canvi climàtic i reducció de la dependència energètica; qualitat de l'aire i soroll;
seguretat i salut; i gestió de la demanda. L‟EEMS també determina les directrius que han d'inspirar
futurs documents de planificació més específics, com ara els diferents plans sectorials, tant de
transport com d'urbanisme i energia. Com a aportacions a la conceptualització dels plans de
mobilitat urbana, l'EEMS determina que hauran de contenir els mecanismes de finançament de les
actuacions que contemplin, així com un programa d'inversions.

3.1.3. Marc de referència català
Directrius Nacionals de Mobilitat
Les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc de referència per l‟aplicació dels
objectius de mobilitat fixats per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i permetrà l‟elaboració
dels diferents instruments de planificació de la mobilitat, entre els quals s'inclouen els plans de
mobilitat urbana, sota una estratègia fonamentada en els beneficis que el transport pot aportar a la
societat i en la millora de l‟accessibilitat dels diferents àmbits funcionals del territori reduint els
costos socials i ambientals.
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Pla Territorial General de Catalunya
D‟acord amb la Llei d‟aprovació 1/1995, “el Pla territorial general ha d’esser l’instrument que
defineixi els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada ha
d’esser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les
condicions adequades per atreure l’activitat adequada als espais territorials idonis i per aconseguir
que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment
de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també l’instrument que defineixi els objectius per
a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del
medi ambient”.
El Pla territorial general de Catalunya articula les propostes en tres línies d‟actuació, entre les
quals es troben les directrius per a la formulació de plans.
Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
Aquest Pla té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de
transport, els passatgers i les mercaderies i fomentant els desplaçaments del modes no
motoritzats i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a la Regió
Metropolitana de Barcelona.
L‟objectiu principal és millorar la qualitat de vida i garantir l‟accessibilitat dels ciutadans amb una
mobilitat sostenible i segura tot millorant la competitivitat del teixit econòmic.
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
El Pla territorial parcial de l‟àmbit metropolità de Barcelona o Pla territorial metropolità de
Barcelona ordena el territori de les comarques de l‟Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, que integren l‟àmbit funcional de
planificació delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de
març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l‟Alt Pirineu i Aran
com a àrea funcional de planificació.
Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades
per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d‟infraestructures de mobilitat, i les
derivades de les polítiques de protecció i foment del patrimoni ambiental, cultural, social i
econòmic.
Pla d'infraestructures del transport (2006-2026)
El Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) ha l'objectiu de definir de manera
integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya
amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures,
portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert d'infraestructures de
Catalunya.
Les directrius que directament emmarquen el PITC en el període 2006-2012 (el PITC té com a
horitzó el 2026) són les següents:
-

El transport públic ha de créixer en els propers sis anys a un ritme d'un 6% cada any.
El transport en vehicle privat ha de créixer un 3%.
El nombre de cotxes per cada 1.000 habitants s'ha de reduir en un 5% de 453 vehicles el
2004 a 430 el 2012.

Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012
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És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys en
relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.
Té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial, i de pla específic de mobilitat a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny,
de la mobilitat.
Els seus continguts i actuacions s'emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i,
particularment, desplega el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya.
Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i Pla de Seguretat Viària 2014-2016
L‟objectiu principal del PESV 2014-2020, és la reducció del nombre de morts en accidents de
trànsit en un 50% respecte del 2010 i també fixa la reducció del nombre de ferits greus amb
seqüeles de per vida en un 40%, sempre en l‟horitzó 2020, tal com estableix la Unió Europea
(UE).
Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012)
El Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) té com a objectiu fomentar l‟ús d‟aquest
mitjà de transport, que en els darrers anys ha aconseguit consolidar-se com un mitjà de mobilitat
dels catalans.
Per tal de donar resposta a una demanda creixent i continuar impulsant aquest mitjà de transport
sostenible, el Govern ha aprovat el Pla estratègic de la Bicicleta a Catalunya, que representa una
forta aposta per la integració planificada i coherent d‟aquest mitjà en el seu sistema de mobilitat.
Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona
L'objecte del Pla és establir les mesures necessàries per prevenir i reduir l'emissió dels
contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres
(PM10), i ajustar les emissions als límits que estableix la legislació de la Unió Europea per a l'any
2010, definits per preservar i reduir els efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient.
Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012
El Govern ha aprovat el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, per al
compliment del Protocol de Kyoto. L'objectiu del Pla és contribuir en la part proporcional al
compliment del compromís a l'Estat espanyol, però a la vegada està preparat per incorporar els
acords que s'estan negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle
(GEH) per al període 2013-2020.
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic quantifica els esforços a fer per cada sector i identifica
les accions que cal dur a terme per a la mitigació de les seves emissions.
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 es durà a terme a través de dos
programes d'actuacions específics. Els programes d'actuació concretaran les accions a desplegar,
detallant el departament responsable, el pressupost, el termini d'execució i l'estimació de reducció
d'emissions.
Pla Territorial Sectorial d'Habitatge
El Pla territorial sectorial d'habitatge constitueix el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori
de Catalunya de les polítiques d'habitatge en els propers deu anys, principalment les establertes
en el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016, a partir del màxim aprofitament i la millora dels
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habitatges existents, i de la construcció de nou habitatge, de manera preferent en sòl urbanitzat i,
quan sigui necessari, en sòls urbanitzables, establint així mateix programes orientadors de
l'actuació pública en aquestes matèries.
Pla territorial sectorial de la connectivitat ecològica de Catalunya (PTSCEC)
El Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya (PTSCEC) és l'instrument de
planificació sectorial que constituirà el marc normatiu i d'actuació en matèria de connectivitat
ecològica per al conjunt del país
La finalitat última del PTSCEC és garantir el manteniment de la connectivitat ecològica en tot el
territori de Catalunya i la seva zona marítima, i recuperar-la allà on sigui recomanable i possible,
tenint en compte, també, la connectivitat amb els territoris veïns.

3.1.4. Marco de referencia local
Pacte per a la Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat
Al febrer de 2003 es va signar el Pacte per a la Mobilitat de L‟Hospitalet amb l‟ objectiu de crear un
model de mobilitat sostenible que permeti de donar resposta a la creixent demanda de mobilitat,
de viatges i d‟intercanvis de mercaderies al mateix temps que es preserven i garanteixen els
diferents usos de l‟espai públic i s‟augmenta la qualitat de vida dels seus habitants.
Pla Director de la bicicleta de L’Hospitalet
El Pla Director de la bicicleta de l‟Hospitalet s‟ha de veure com una peça clau per al
desenvolupament del Pla director de mobilitat sostenible aprovat pel Ple de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet el 5 de juny de 2002. Amb aquest pla es pretén, de forma específica en matèria de
bicicletes, avançar cap a un model de mobilitat més sostenible i, alhora, més funcional.
Aquest pla marca les pautes d‟actuació per fer de la bicicleta una alternativa real a la resta dels
mitjans de desplaçament urbans i per convertir l‟Hospitalet en una ciutat ciclista.
Agenda 21 Local. Pla d’acció ambiental de L’Hospitalet
El pla d‟acció ambiental de L‟Hospitalet s‟estructura en sis línies estratègiques que marquen la
direcció que s‟ha de seguir per tal de progressar localment de forma sostenible.
Cada línia es desenvolupa, al seu torn, en un ventall de programes d‟actuació (40 en total) i es
concreta en un conjunt d‟accions i projectes (150 en total) que abasten tots els àmbits de la realitat
social, econòmica i ambiental de la ciutat. La Línia estratègica 3 del pla té com a objectiu “La
millora de la mobilitat i la connexió entre els barris.”
Pla d’acció per l’energia sostenible de l’Hospitalet
El PAES és un Pla d‟Acció per l‟Energia Sostenible (PAES) que han de desenvolupar tots els
municipis que hagin signat el Pacte d‟Alcaldes/esses promogut per Europa i dinamitzat a la nostre
província per la Diputació de Barcelona.
Aquest pacte compromet a les ciutats signatàries a aconseguir els objectius comunitaris de
reducció de les emissions de gasos d‟efecte hivernacle mitjançant actuacions d‟eficiència
energètica i relacionades amb fonts d‟energia renovables.
Aquests objectius comunitaris fixen la reducció del 20% d‟emissions de CO2 per l‟any 2020.
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Pla de millora de la qualitat de l’aire de l’Hospitalet
Els ajuntaments de més de 100.000 habitants d‟acord amb l‟article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de
novembre, de qualitat de l‟aire i protecció de l‟atmosfera han d‟elaborar el seus Plans i programes
d‟actuació per a la millora de la qualitat de l‟aire pel compliment i millora dels objectius de qualitat
de l‟aire, en el marc de la legislació sobre seguretat vial i de planificació autonòmica.
Actualment el municipi de L‟Hospitalet de Llobregat està redactant el pla corresponent.
Mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració Baix Llobregat I
Aquesta eina té com a objectiu l‟avaluació global de l‟exposició al soroll que prové de diferents
fonts en una zona determinada. La finalitat és disposar d‟una eina que serveixi de base per
elaborar els plans d‟acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on calgui i per
mantenir la qualitat de l‟entorn acústic on sigui satisfactòria.
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4. DIAGNOSI AMBIENTAL DEL PLA
4.1. TERRITORI I POBLACIÓ
4.1.1. Població
4.1.1.1.

Aspectes demogràfics

La ciutat de L'Hospitalet té 12,49 quilòmetres quadrats, està situada a la plana litoral i pertany a la
comarca del Barcelonès, entre els municipis de Barcelona, Esplugues, Cornellà i el Prat, al marge
esquerre del riu Llobregat.
L'Hospitalet és el segon municipi de Catalunya en nombre d'habitants, amb 259.368 ciutadans (31
de desembre de 2013). Font: Padró municipal de l'Ajuntament de L'Hospitalet (dades provisionals
pendents de l'INE). L'última xifra oficial, segons l'INE, correspon a l'any 2012 (2013.01.01) i és de
254.056 habitants. A més és, amb 20 766 habitants per quilòmetre quadrat, la ciutat amb major
densitat demogràfica d'Espanya per darrere de Ceuta i Melilla i amb una de les més grans
d'Europa. La taxa creixement respecte any anterior es -1,30%. La variació anual de la població és
de -3.424.
La distribució per edats en el terme municipal és la mostrada a la taula següent. La edat mitjana
de la població és 42,24 anys. La taula i gràfica incloses a continuació mostren de manera visual la
distribució de la població per grups d'edats i sexes.
Distribució per edats
Grups d'edat

TOTAL

Homes

Dones

0-2 anys

7.349

3.772

3.577

3-16 anys

33.259

17.174

16.085

17-24 anys

20.219

10.398

9.821

25-49 anys

102.570

52.273

50.297

50-64 anys

44.225

20.771

23.454

65-79 anys

37.059

16.670

20.389

80 i +

14.687

5.343

9.344

Total

259.368

126.401

132.967

Fig.4.1 – Estructura de la població. Informació Estadística de la Ciutat
de L'Hospitalet
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Moviments de població
La taula adjunta mostra un resum dels moviments de població del municipi, identificant els
principals aspectes que els produeixen.

Moviments de població
Altes naixement

2.310

Baixes per defunció

2.338

Altes al municipi

18.571

Baixes del municipi

14.914

Taxa de natalitat

8,91

Taxa de mortalitat

9,01

Creixement natural

-28

Creixement migratori

3.657

Taula 4.1. Moviments de població

Procedència
El 47,33% de la població és nascuda a Catalunya, el 25,28% procedeix d'altres comunitats
autònomes i el 27,39% ha nascut a l'estranger.

Procedència

Percentatge

Catalunya

47,33

Estranger

27,39

Castella i Lleó

10,56

Andalusia

2,92

Extremadura

2,84

Galícia

2,32

Taula 4.2. – Procedència de la població

Les principals nacionalitats de la població d'origen estranger són aquestes.

Procedència

Percentatge

Bolívia

3,05%

Equador

2,82%

Marroc

2,39%

Pakistan

1,65%

República Dominicana

1,58%

Taula 4.3. – Principals nacionalitats de la població

4.1.1.2.

Formació y mercat de treball

El principal nivell de formació de la població i les dates i les dades referides al mercat de treball al
municipi es detallen en las taules adjuntes.
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Formació
Nivell d'instrucció del total de la població

Percentatge

Estudis incomplets

25,92

Primaris i secundaris

35,83

Grau mitjà i superior

11,88

Diplomatures i llicenciatures

11,73

(INE) 'No és aplicable'

14,63

Taula 4.4. – Nivell d‟instrucció del total de la població

Mercat de treball

Font

Població en edat de treballar, 16-64 anys

Percentatge

2013

169.242

65,25%

169.120

66,11%

Cens INE 2011

Taula 4.5. – Població en edat de treballar

Activitat de la població. Cens INE 2011
Actius

Inactius

Ocupats

98.750

Jubilats incap.

56.945

Desocupats

33.225

Escolars i estudiants

40.275

Busquen 1ª ocup.

6.120

Altres

20.510

Taula 4.6. – Activitat de la població

Afiliats a la Seguretat Social IV Trimestre - 2013

Total

Assalariats

72.330

Autònoms

22.176

Taula 4.7. – Afiliats a la Seguretat Social

Dades d’atur desembre 2013

Total

L‟Hospitalet

23.597

Catalunya

647.000

Espanya

4.848.700

Taula 4.8. – Dades d‟atur

En la gràfica mostrada a continuació s'observa de manera comparativa l'increment dels nivells de
l'atur al municipi des 1998.
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Fig.4.2 – Evolució de l'atur a la ciutat de L'Hospitalet. Informació Estadística de la Ciutat de L'Hospitalet

4.1.2. Distribució dels usos del sòl i estructura urbana
4.1.2.1.

Distribució administrativa

Administrativament, L'Hospitalet es divideix en sis districtes i 12 barris. L'extensió i ubicació relativa
dels districtes i barris s'indiquen a continuació.

Districte

Districte I

Districte
II
Districte
III
Districte
IV
Districte
V
Districte
VI

Barris

Extensió
2
(km )

1. Centre

1,86

2. San Feliu

0,51

3. Sant Josep

0,57

4. La Torrassa

0,44

5. Collblanc

0,51

6. Santa Eulàlia

3,66

7. La Florida

0,38

8. Les Planes

0,42

9. Can Serra

0,29

10. Pubilla
Cases

0,62

11. El Gornal

0,42

12. Bellvitge

2,80

Fig.4.3 – Districtes i barris de L'Hospitalet

Taula 4.9. i Fig. 4.4– Distribució administrativa

La distribució de la població en els barris del municipi en 2012 i 2013 és la indicada a la taula
adjunta.

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat
Districtes i barris

Ext. km²

Població 31/12/2012 (1)

Població 31/12/13**

h./km²

Districte I

295

50,064

50,401

17,085

1. Centre

186

24,230

24,417

13,127

2. Sanfeliu

51

6,284

6,394

12,537

3. Sant Josep

57

19,550

19,590

34,368

Districte II

95

49,348

50,756

53,427

4. la Torrassa

44

25,370

26,146

59,423

5. Collblanc

51

23,978

24,610

48,255

Districte III

366

41,166

43,168

11,795

6. Santa Eulàlia

366

41,166

43,168

11,795

Districte IV

80

42,763

44,074

55,093

7. la Florida

38

27,293

28,198

74,205

8. les Planes

42

15,470

15,876

37,800

Districte V

91

37,913

39,000

42,857

9. Can Serra

29

10,031

10,118

34,890

10. Pubilla Cases

62

27,882

28,882

46,584

Districte VI

322

32,802

31,969

9,928

11. el Gornal

57

7,952

6,913

12,112

12. Bellvitge

280

24,850

25,056

8,949

Total

1.249

254,056

259,368

20,766

Nota 1: Les dades de l'any 2012 corresponen a les dades registrades per l'INE a 1 de gener 2013. Aquesta dada serà diferent de la
també publicada per l'INE i que prové de l'Enquesta de Població realitzada el mes de novembre equivalent al Cens 2011.
** Les dades del 2013 són provisionals i estan pendents de l'INE. Corresponen al padró continu a 31 de desembre de 2013

Taula 4.10. – Distribució de la població per districtes i barris

L'evolució de la població per barris des de l'any 1975 fins a l'actualitat es mostra a la taula i en
la gràfica adjuntes.
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1975

1981

1986

1991

1996

2001

2011

2012(1)

1. Centre

23,939

26,462

26,011

26,124

24,739

23,306

24,582

24,230

2. Sanfeliu

3,745

6,792

6,704

6,906

6,825

6,288

6,313

6,284

3. Sant Josep

19,424

22,651

22,113

21,814

20,601

19,494

19,786

19,550

Districte I

47,108

55,905

54,828

54,844

52,165

49,088

50,681

50,064

4. la Torrassa

32,904

29,405

26,267

24,411

22,761

21,722

25,781

25,370

5. Collblanc

30,220

28,162

25,711

24,215

22,326

20,925

24,084

23,978

Districte II

63,124

57,567

51,978

48,626

45,087

42,647

49,865

49,348

6. Santa Eulàlia

27,627

39,743

36,516

37,964

37,295

36,975

41,188

41,166

Districte III

27,627

39,743

36,516

37,964

37,295

36,975

41,188

41,166

7. la Florida

53,690

52,243

30,817

29,723

27,133

24,898

27,654

27,293

8. les Planes (2)

-

-

17,244

16,507

15,211

13,973

15,897

15,470

Districte IV

53,690

52,243

48,061

46,230

42,344

38,871

43,551

42,763

9. Can Serra

8,431

12,374

13,166

13,068

12,250

10,973

10,284

10,031

10. Pubilla Cases

45,467

36,311

32,251

30,197

27,607

25,787

28,443

27,882

Districte V

53,898

48,685

45,417

43,265

39,857

36,760

38,727

37,913

11. el Gornal

6,035

9,347

10,147

9,044

8,078

8,079

7,866

7,952

12. Bellvitge

30,659

31,584

32,832

32,605

30,224

26,599

25,179

24,850

Districte VI

36,694

40,931

42,979

41,649

38,302

34,678

33,045

32,802

Total

282,141

295,074

279,779

272,578

255,050

239,019

257,057

254,056

Fig.4.5 –Evolució de la població de L'Hospitalet per barris

A la vista de les dades es pot comprovar que el districte 1 és el més habitat juntament amb el
districte 2. Quant a barris, és el barri de Santa Eulàlia el més habitat i el que més creixement ha
experimentat en l'any 2012 Gairebé tots els barris han experimentat un creixement de 2011 al
2012, excepte els barris de Can Serra i Bellvitge.

4.1.2.2.

Planejament

El terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat ha estat objecte de diverses modificacions pel que
fa a planejament es refereix al llarg dels últims anys. El planejament territorial es recull en el
Pla territorial metropolità de Barcelona. El Planejament general del municipi es recull al expedient
1976/477/B correspon dant al Pla director urbanístic y al
1979/437/M “Modificació de pla

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat

general d'ordenació”. Les primeres modificacions de plans parcials es van produir l'any 57 i han
succeït diverses, sent l'última modificació aprovada el Pla Especial per a la mutació d'Ús d'1
Equipament Ubicat a la plaça del Repartidor, núm. 1 i 2 de l'Hospitalet de Llobregat el 2014.03.18.
Consultant el mapa urbanístic de Catalunya pot conèixer-se la classificació y qualificació
urbanística en el terme municipal.
Classificació del sòl
Llegenda

Fig.4.6 – Classificació de sòl. Mapa urbanístic de Catalunya

A la vista de la imatge anterior es pot comprovar que la major part del sòl de l'Hospitalet és sòl
urbà consolidat, però, hi ha petites àrees amb altres categories de sòl a la perifèria del terme
municipal. A la franja sud-oest hi ha sòl no urbanitzable corresponent amb el sistema hidrogràfic
"riu Llobregat". Al seu torn, aquesta zona, en la marge esquerra presenta una franja de sòl
corresponent a sistema ferroviari. A l'extrem nord-oest hi ha un reducte de sòl classificat com a sòl
urbanitzable delimitat. Finalment, indicar que hi ha una franja de terreny al sud-oest del municipi
classificada com a sòl urbanitzable no delimitat doncs s'ubiquen sistemes ferroviaris, sistemes
viaris i espais lliures, com es pot observar en l'apartat següent "qualificació".
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Qualificació del sòl
Llegenda

Fig.4.7 – Qualificació de sòl. Mapa urbanístic de Catalunya

Atenent a la qualificació del terme municipal, es pot comprovar a la figura que la major part del
terme municipal té caràcter industrial, principalment a la meitat sud, de la mateixa manera, destaca
també l'important ús residencial al voltant del nucli antic distribuït majoritàriament a la meitat nord .
Hi àrees disperses en tot el municipi destinades a zones verdes i espais lliures, destacant la
superfície de l'extrem sud la classificació és de sòl urbanitzable no delimitat. De la mateixa
manera, les superfícies destinades a serveis apareixen disperses en el municipi. La xarxa de
sistemes generals d'infraestructures es mostra en color gris, destacant el sistema ferroviari present
en l'extrem sud-est del terme municipal.

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat

4.2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT1
4.2.1. Pautes de mobilitat del municipi
La població de L‟Hospitalet (any 2010) és de 256.065 habitants dels quals un 93,5% fan al menys
un desplaçament al llarg del dia (la mitjana de Catalunya és de 93,6%). D‟aquests, la mitjana de
desplaçaments per persona és de 3,39 (3,41 a Catalunya), resultant un total de 843.681
desplaçaments realitzats per residents al municipi.
Sumant els desplaçaments realitzats per persones no residents, s‟obté que a la ciutat de
L‟Hospitalet de Llobregat, cada dia es realitzen 1.043.238 desplaçaments (sense incloure els
desplaçaments de residents fora de L‟Hospitalet).
A la taula següent es mostren les dades del repartiment modal resultants d‟un anàlisis global de la
mobilitat a L‟Hospitalet.

Mode de desplaçament

Residents

Non residents

Total (%)

Non motoritzat

440.414

52,2 %

17.908

7,60 %

42,50 %

Transport Públic

224.077

26,6%

128.502

54,9 %

32,70 %

179.190

21,2 %º

87.738

37,5 %

24,80 %

Transport privat

Taula 4.11. – Repartiment modal de la població

Quant al tipus de desplaçament, existeix un comportament molt diferenciat entre els
desplaçaments que es produeixen a nivell intern i els de connexió: En els desplaçaments interns
(la majoria d'aquest tipus de desplaçaments se produeixen dins de cada districte) hi ha un
predomini dels desplaçaments a peu; per contra, el desplaçaments de connexió (el 65,1% son
amb la ciutat de Barcelona) tenen més utilització dels sistemes de transport mecanitzat: el 50%
dels residents utilitzen el transport públic per als seus desplaçaments fora del municipi, el 54%
dels no residents també fan servir el transport públic per accedir a L‟Hospitalet y la utilització del
vehicle privat es de un 34,8% per les residents i un peu superior, el 38,4% per als no residents.
Els motius generadors dels desplaçaments dels residents es poden classificar segons si es tracta
de mobilitat ocupacional, per motiu d‟estudis o treball, de mobilitat personal o del retorn a la llar. En
dia laborable, segons el PMU, un 42,6% es deu a mobilitat ocupacional i un 57,4% a mobilitat
personal, on destaquen oci i compres quotidianes. En dia festiu, un 93,6 % es deu a mobilitat
personal

4.2.2. Diagnosi de la mobilitat a peu
L‟Hospitalet és una ciutat compacta. Des del centre geogràfic de la ciutat s‟estima que una
persona a peu trigaria com a màxim 30 min en arribar a qualsevol part de la ciutat a una velocitat
de 4 km/h. No obstant cal recordar que la xarxa viària està travessada pels dos eixos ferroviaris
que condicionen els itineraris als passos que creuen les vies. A més, l‟origen independent de certs
barris de la ciutat (Centre, Collblanc, La Torrassa) ha produït una configuració de la xarxa viària
individualitzada per cada barri sense visió global de conjunt, fins al punt que gairebé tots els barris
s'han acabat unint i confonent, donant com a resultat a l'actualitat, itineraris per a vianants no
directes i per tant no còmodes en alguns casos.

1

Les dades utilitzades procedeixen de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ 2006)
extrapolats a la població de L‟Hospitalet del 2010, revisant i corregint les dades per ajustar els mesuraments
reals de passatge en transport públic del 2010 i d‟intensitats de trànsit mesures en 2011.
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Segons les dades del PMU, les majors intensitats de vianants es produeixen en zones associades
a punts de connexió del transport públic, tals com la Rambla de Just Oliveras o la cruïlla de les
vies de tren per Riera Blanca entre altres (sortida metro Santa Eulàlia). L‟hora punta de circulació
de vianants es registra entre les 8 i les 9 hores i entre les 18 i les 20 hores, aquestes hores
coincideixen generalment amb les entrades i sortides del treball.
El 2% de les voreres tenen una amplada lliure menor a 0,9 m; el 17% dels trams d‟itineraris
principals inventariats té amples lliures compreses entri 0,9 i 1,8 metres. Segons el document
tècnic d‟accessibilitat (Ordre VIV/561/2010) aquests trams d‟itineraris no són accessibles i
dificulten la mobilitat dels vianants en general, ja que no permeten que dos vianants es puguin
creuar.
Dins de la xarxa de vianants hi ha 1.231 passos de vianant, dels que els 54% estan semaforitzats.
En general, es pot afirmar que la xarxa de vianants es troba ben dotada de passos de vianants,
encara que en alguns casos cal repintar-los i en altres, reubicar-los.

4.2.3. Diagnosi de desplaçaments en bicicleta
L‟Hospitalet compta amb 52,15 km de vies aptes per la circulació de bicicletes. D‟aquestes,
13,02 km de xarxa són carrils exclusius per a la circulació de bicicletes, dins de la que s‟inclouen
carrils bici, pistes bici i voreres bici. Sobre el total de viari representen un 19,75% i un 4,93%
respectivament.
Actualment L‟Hospitalet està implementant el Pla director de la bicicleta, que preveu la
construcció total de 47 km. No obstant això, el PMUS ha identificat l'existència d'algunes
deficiències en la xarxa actual, com que no existeix una bona connectivitat entre els carrils
existents en alguns puntós, a causa de l‟estat inacabat del Pla Director.
Les majors intensitats de bicis (concentrades a primera hora del matí i a la tarda entre las 18 h y
las 20 hores) s‟han registrat a la vorera bici del lateral muntanya de la Granvia de L‟Hospitalet amb
Alhambra, seguit de l‟Avinguda del Carrilet i de Riera Blanca. En qualsevol cas, les intensitats
observades es detecta que l‟ús d‟aquest mode de transport és molt baix.

4.2.4. Diagnosi de desplaçaments em transport públic
4.2.4.1.

Xarxa d’autobusos

La xarxa d'autobusos s'estructura en un entramat de línies que cobreixen gairebé la totalitat del
Municipi de L‟Hospitalet, encara que està condicionada per l'existència de la infraestructura
ferroviària en superfície de rodalies i la part de la Granvia de L‟Hospitalet no soterrada. A més, té
alts percentatges de cobertura de població, per damunt del 90% per a un radi de 250 metres. En el
cas de les línies d'autobús amb interval de pas de 10 minuts o menys, la població coberta és d'un
11%.
En tots els casos els majors temps de recorregut són deguts a la regulació semafòrica existent, el
nivell de tràfic de la zona, la distància entre parades i el temps de parada, que en determinats
casos és difícil de solucionar, sobretot en els trams que són capçalera i final de línia. En el
municipi existent alguns elements que ajuden a millorar els temps de recorregut:
-

Semàfors priorita per als autobusos. Hi ha 8 semàfors, la majoria d'ells localitzats a la zona
de la Granvia de L‟Hospitalet. Aquests semàfors anticipen la fase verda als autobusos
enfront de la resta del tràfic, però no funcionen per presència. Encara que aquests
semàfors contribueixen a la millora de la velocitat comercial dels autobusos, però en
determinades ocasions no solucionen conflictes en punts determinats on hi ha passos de
vianants, parades, etc.
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-

Carril bus- La dotació actual de carrils bus a L‟Hospitalet és molt baixa. A causa de la
configuració de la trama urbana del municipi, la seva inserció en determinades zones pot
repercutir de manera important en la resta de la circulació i en l'estacionament.

A més, estan realitzant-se esforços encaminats a la incorporació d'autobusos amb tecnologies
menys contaminants. Al llarg del 2011 s'han incorporat 11 autobusos amb tecnologia per reduir les
emissions.
4.2.4.2.

Xarxa ferroviària

Els serveis ferroviaris inclou Metro, Trambaix, FGC i Rodalies. Hospitalet té una alta cobertura pels
modes ferroviaris ja que aquesta arriba al 46% de la població en el cas de parades situades a 300
metres, i al 91% de la població en el cas de 600 metres.
L‟accessibilitat a les parades es bona encara que no total: totes les estacions de FGC estan
adaptades per a l'accés de PMR; la xarxa tramviària també és totalment accessible; en el caso del
metro, solament hi ha una parada no adaptada per a l‟accés de persones de mobilitat reduïda; la
xarxa de Rodalies tampoc està totalment adaptada.
Les línies C2 i C4 de rodalies, discorren en superfície pel municipi de L‟Hospitalet. Aquesta
infraestructura provoca una discontinuïtat en la trama urbana, creant barreres entre els barris i
afectant a la configuració de la resta de les xarxes.

4.2.5. Diagnosi en vehicle privat motoritzat
Segons el PMUS, l'ús del turisme representa el 78% respecte al total de vehicles i les motocicletes
representen el 12%. El motiu pel qual és més utilitzat el vehicle privat és la mobilitat ocupacional,
el qual representa el 65% més de desplaçaments respecte a la mobilitat personal.
Només un 20% dels desplaçaments en vehicle privat son desplaçaments interns a causa de la
dificultat per connexió entre barris y la configuració de serveis interns a cada barri.
L‟Hospitalet disposa de 263,86 km de carrers dividits en vies d‟accés (9,84%), xarxa primària
(15,70%), xarxa secundaria (20,04%) y xarxa local (40,27%). A més, la configuració de la xarxa
determina certa facilitat de connexió amb una vialitat perifèrica molt potent (Ronda Litoral, Ronda
de Dalt, Gran Via i Ronda del Mig).
En tot el municipi, el transit intern representa el 6,1%, el transit de connexió el 28,9% y el transit de
pas arriba al 65,0%. La major part de vies registren intensitats entre 4.000 i 12.000 vehicles, a les
quals, és previsible que en general no es produeixin problemes de saturació de la capacitat.
Els problemes de capacitat es registren majoritàriament sobre les vies d‟accés a L‟Hospitalet. En
canvi, en l‟interior de la ciutat, el nivell de saturació es baixo (nomes el 12,5% dels quilòmetres
recorreguts pel vehicle privat superen el 80% de saturació).
El funcionament de les parades de taxi a L‟Hospitalet és variat. A la ciutat de L‟Hospitalet hi ha un
total de 20 parades de taxi. La major part d'aquestes es troben bé localitzades, pròximes a punts
d'alta demanda de viatges, com hospitals, hotels, i altres tipus d'equipaments. Non obstant això,
en alguns casos les parades són molt poc utilitzades o per la poca demanda que tenen o perquè
la seva ubicació no és la més adequada.

4.2.6. Diagnosis de l’aparcament
El total de places inventariades en via pública és de 25.353, si restem les places per a motos
obtenim unes 22.413 places per a turismes i C/D. Les barris con més places de aparcament en via
pública son Bellvitge, Carretera del Mig i Santa Eulàlia. De les places inventariades per a turismes,
un 79% són no regulades, un 2% són zona blava i un 2% són zona verda per a residents.
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El balanç entre la demanda d‟aparcament residencial (nombre de turismes censats) i l‟oferta
d‟aparcament localitzada a cadascuna de les zones, posa de relleu un dèficit global de 1.903
places d‟aparcament, sent els barris de Bellvitge i Santa Eulalia las que presenten un major dèficit
de places.
Quant a la situació de l‟aparcament dels forans de curta durarà, les 613 places de zona blava i les
prop de 9.553 places en aparcaments públics són una oferta suficient per cobrir les necessitats
d‟aparcament d‟aquesta demanda.
L‟índex de rotació global del conjunt de l‟oferta de places (vehicles/places) és d‟1,86. Les zones
com bons rendiments son la zona regulada, rota a 5,62 vehicles/plaça i la càrrega i descarrega,
rota a 9 veh./placa. La calçada lliure té una baixa rotació, 1,25 veh./placa.

4.2.7. Diagnosi d’accidentalitat urbana
Entre 2008 i 2010, el nombre d‟accidents amb víctimes ha augmentat un 6,1% fins a aconseguir la
xifra de 595. En este període, el nombre total de víctimes ha estat de 2.054, encara que es va
produir una reducció del 3,5% en nombre total de víctimes.
La principal causa d’accidents amb víctimes ocorreguts en aquest període ha sigut per col·lisió i
a més amb molta diferència de la resta, representant el 55% del total d‟accidents; també cal
destacar els atropellaments i els accidents individuals que han representat un 20 i un 16 % del
total dels accidents del període.
En 2009-2010, la majoria de les víctimes són conductors (597), seguit dels ocupants i vianants
amb 217 i 148 víctimes, respectivament. S'han identificat 5 vies d on el numero d'accidents és
major i 16 punts de concentració d‟accidents.
El Pla de Seguretat Viària de L’Hospitalet de Llobregat 2007-2010, va establir com a objectiu
fonamental una reducció del 25% en el nombre d’accidents amb víctimes i en el nombre de
víctimes l’any 2010 respecte l’any 2005.
Segons aquest Pla, el nombre d‟accidents amb víctimes l‟any 2005 va ser de 615 pel que per a
assolir l‟objectiu del Pla l‟any 2010 s‟haurien d‟haver produït un màxim de 461 accidents amb
víctimes, però realment s‟han produït 595 accidents amb víctimes, molt lluny de l‟objectiu establert
pel Pla. D‟altra banda van haver 873 víctimes l‟any 2005 pel que per a assolir l‟objectiu del Pla
haurien d‟haver hagut un màxim de 655 víctimes, però realment han hagut 683 víctimes pel que
aquest objectiu fonamental no ha sigut tampoc assolit.

4.2.8. Diagnosi de la accessibilitat a zones industrial i centres de treball.
L‟accessibilitat a les zones industrials en modes de transport diferents al vehicle privat i al transport
públic són mínimes: l‟ús de la bicicleta és mínim, i les distàncies a peu són massa llargues des
dels principals barris residencials, a excepció de Bellvitge; a més, la Granvia de L‟Hospitalet a
pesar de comptar amb nombrosos passos de vianants adaptats, funciona com a barrera entre les
dues zones de la ciutat.

4.3. FLUXOS AMBIENTALS
4.3.1. Consum d’energia
Una de les principals fiques d'aquest pla consisteix a aconseguir una reducció de l'impacte
ambiental del transport, així com una major del balanç energètic, en pro d'una mobilitat més
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sostenible. L'objectiu de l'avaluació ambiental és la quantificació de l'estalvi de gasos d'efecte
hivernacle (GEI) i energètic gràcies a l'engegada de les diverses propostes del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible.
El primer pas per a aquesta avaluació consisteix a determinar el diagnostico ambiental i energètic,
a partir de la situació actual.
A continuació, s'efectua el càlcul del consum energètic diari i les emissions equivalents
corresponents al sector del transport a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest càlcul solament està referit
a l'avaluació de l'etapa de tracció sense tenir en compte la resta de etapes pertanyents al que es
pot denominar com “El cicle Integral del Transport dins d'una Economia Ecològica” i que inclouria
processos com són la fabricació dels vehicles o el reciclatge o abocament final dels mateixos.
L'avaluació de l'etapa de tracció es realitza en funció del nombre de desplaçaments, el repartiment
modal i els quilòmetres entre relacions.
A l'hora de poder comparar el consum energètic per manera de transport es fa necessari
seleccionar una unitat global de mesura que serveixi a tots ells. Comunament s'empra el TEP
(Tona Equivalent de Petroli). Així, un TEP seria igual a 1.290 litres de gasolina o 1.092 litres de
dièsel. El nombre de litres de combustible mitjà en àmbit urbana consumit als 100 quilòmetres per
un turisme a gasolina és de 9,5 litres el que equival a 7,4 KEP (kilogram equivalent de Petroli). En
el cas d'un turisme dièsel la despesa en litres és de 7,5, la qual cosa suposa un total de 6,9 KEP.
Els autobusos urbans amb combustible dièsel tenen un consum mitjà en àmbit urbà de 55 litres als
100 km el que en KEP serien un total de 50,4 KEP.
Amb l'objecte de testar l'actual situació de la mobilitat exclusivament municipal, s'avaluen els
viatges generats o atrets per l'Hospitalet de Llobregat. A partir de les dades de circulació dels
vehicles-km s'obtenen les tep, en la següent taula es troben les tep per a cadascun de les zones
analitzades.

Tipus de via

TOTAL
tep/dia

Vies d'accés

86,29

Vies d'accés (L‟Hospitalet de Llobregat)

2,59

Xarxa Primària

29,18

Xarxa Secundaria

12,11

Xarxa Local

14,62

Total Xarxa carrers L‟Hospitalet de Llobregat

58,50

Taula 4.12. Consum d‟energia
Font: elaboració pròpia

Per realitzar el càlcul del consum d'energia pertanyent a l'Hospitalet de Llobregat únicament s'ha
tingut en compte el 3% dels vehicles que circulen per les vies d'accés. Això s'ha realitzat així tant
per al càlcul del consum com de les emissions per a cadascun dels escenaris i anys analitzats.

4.3.2. Contaminació atmosfèrica
Els factors d'emissió utilitzats per a les maneres de transport analitzats són els establerts pel
programa COPERT (Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport) en la
seva versió 4, desenvolupat per la Universitat Aristòtil de Tessalònica per la EEA. Es tracta d'una
eina informàtica que facilita el càlcul de les emissions d'acord amb la metodologia recollida en el
CORINAIR (la guia CORINAIR, desenvolupada pel UNECE/EMEP (United Nations Economic
Commissions for Europe/Evaluation and Monitoring Europe Pollutant), proporciona una
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metodologia detallada per al càlcul de les emissions) dins del mòdul Snap 7, dedicat a les
emissions dels vehicles mòbils de carretera, a partir de dades concretes del lloc analitzat. Aquest
programa es recomana en el Pla d'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC).
A continuació es presenta una taula amb els factors d'emissió obtinguts pel programa COPERT
amb les característiques del tràfic de l'Hospitalet de Llobregat.

Factors d’emissió
COPER IV
Turismes

Autobusos

Camions

Motos

Ciclomotors

g/km

Dièsel

Gasolina

Dièsel

Dièsel

Gasolina

Dièsel

CO

0,06

0,218

1,401

0,065

1,3

6,472

NOx

0,471

0,045

5,885

2,326

0,26

0,195

PM10

0,027

0,001

0,122

0,015

0,038

0,005

CH4

0

0,002

0,103

0,003

0,024

0,136

Taula 4.13. Factors d‟emissió
Font: COPERT IV i elaboració pròpia

El càlcul del CO2 s'ha realitzat a partir dels factors d'emissió per a cada tipus de combustible,
aquestes dades s'han obtingut del CORINAIR.

Combustible

Kg CO2/kg fuel

Dièsel

3,14

Gasolina

3,18

Taula 4.14. Factors d‟emissió
Font: Corinair

A continuació es realitza el càlcul de les emissions de l'Hospitalet de Llobregat en la situació
actual:

Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

123.237,17

611,13

368,96

13,64

364,04

245.261,07

Vies d'accés (L’Hospitalet
de Llobregat)

3.697,11

18,33

11,07

0,41

10,92

7.357,83

Xarxa Primària

41.538,33

207,12

123,94

4,61

123,50

82.554,40

Xarxa Secundaria

17.168,19

86,27

50,98

1,91

51,51

34.054,05

Xarxa Local

20.752,99

104,05

61,71

2,31

62,10

41.188,35

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de Llobregat

83.156,63

415,78

247,71

9,23

248,03

165.154,64

Taula 4.15. Emissions contaminants totals

S'observa com les emissions majoritàries es produeixen en las vies d‟accés. Dins de L‟Hospitalet,
les emissions majoritàries es produeixen a la xarxa primària seguides per la xarxa local,
representant les vies d'accés una mica menys del 20% de les emissions totals.

4.3.3. Contaminació acústica
En Catalunya, la contaminació acústica es troba regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i el seu desplegament reglamentari, el Decret 245/2005,
de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per l‟elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el
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Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament de la llei 16/2002, i se‟n
adapten els annexos.
D‟acord amb el Decret 176/2009, la zonificació per a l‟elaboració dels mapes de capacitat acústica
ha d‟incloure les zones acústiques següents:


Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen
una protecció alta contra el soroll. Poden incloure les àrees i els usos següents o
similars: espais d‟interès natural, centres docents, hospitalaris, geriàtrics, biblioteques o
altres usos similars, habitatges situats al medi rural i àrees amb predomini del sòl d‟ús
residencial.



Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors que admeten una
percepció mitjana del soroll. Poden incloure àrees on coexisteixen sòl d‟ús residencial
amb activitats i/o infraestructures de transport existents, àrees amb predomini de sòl
d‟ús terciari i àrees urbanitzades existents afectades per sòl d‟ús industrial.



Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten
una percepció elevada de soroll. Poden incloure les àrees amb predomini del sòl d‟ús
terciari, recreatiu i d‟espectables, àrees amb predomini de sòl d‟ús industrial i àrees del
territori afectades per sistemes generals d‟infraestructures de transport o altres
equipaments públics.

En l‟annex A del Reglament de la Llei 16/2002, modificat pel decret 176/2009, s‟estableixen els
objectius de qualitat acústica per al període de dia, vespre i nit per a les diferents zones de
sensibilitat acústica. Els límits definits són els següents:
Valors límit d’immissió en dB (A)
Zonificació acústica del territori
Ld (7h – 21 h)

Le (21h – 23h)

Ln (23h – 7h)

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

60

60

50

Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

65

65

55

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

70

70

60

Taula 4.16. Valors límits de la zonificació acústica del territori
Font: Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Actualment el municipi de L‟Hospitalet de Llobregat no té elaborat el seu mapa de capacitat
acústica.
Per altra banda, es va elaborar la primera fase del Mapa Estratègic de Soroll de l'aglomeració del
Baix Llobregat I, constituïda pels municipis de L'Hospitalet de Llobregat amb Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí.
Associat al mapa estratègic de soroll s'ha elaborat el pla d'acció de l'aglomeració on es presenten
el conjunt de mesures i accions enquadrades en el Pla d‟acció 2008-2013 que s‟han portat a terme
els darrers anys juntament amb les que s‟estan aplicant actualment.
Les dades de població exposada als diferents nivells de soroll dels indicadors Lden i Ln obtinguts
en el mapa estratègic de soroll es presenten a nivell global de l'aglomeració, no es presenten
desglossats per municipi.
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A partir de la memòria del mapa de sorolls del municipi L'Hospitalet de Llobregat (Abril 2008) es
poden obtenir dades concretes del municipi. D'ell s'obté que on majors nivells de soroll es detecten
és en les vies d'accés i distribució principal, en alguns casos aconseguint nivells entre 70-75 dBA
de dia. A les zones de xarxa veïnal (trama urbana) els nivells oscil·len entre 55-60 dBA, encara
que es poden trobar alguns carrers amb valors entre 60-65 dBA durant el dia. Els valors detectats
durant la nit, solen estar compresos entre 5-10 dBA.
S‟ha observat que l‟índex de soroll diürn (Ld) és superior a l‟assenyalat per la legislació vigent en
diversos carrers dels districtes I, II i IV. Quant a l‟índex de soroll nocturn (Ln), únicament la Ronda
del Litoral supera els 70 dB (A) i els carrers Mas i Rosalia de Castro, les avingudes de la
Fabregada i del Carrilet i la carretera de Collblanc té un Ln comprès entre els 65dB (A) i els 70dB
(A).
Per tant, existeixen certs problemes de contaminació acústica en alguns punts del municipi ja que
es sobrepassen els límits establerts.

Fig.4.8 – Mapa acústic diürn de la xarxa d‟accés i distribució principal de trànsit.
Font: Mapa de soroll del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat (Abril 2008)

Així mateix, en la memòria del Mapa de sorolls del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat (Abril
2008) s‟avaluen els percentatges de població afectada per cadascun dels nivells de soroll, tant de
dia com de nit, els quals es representen a continuació.
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Fig.4.9 – Població exposada a cada interval de nivell sonor.
Font: Mapa de sorolls del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat (Abril 2008)

Aquestes figures representen que, durant el dia, la majoria de la població de L‟Hospitalet es troba
exposada a nivells sonors entre 55 i 65 dBA, i només un petit percentatge de ciutadans es troben
exposats a valors per damunt del valor límit d‟immissió corresponent a una zona de sensibilitat
acústica baixa.
En quant al període nocturn, un 11,6% de la població supera el límit d‟immissió establert per la Llei
de protecció contra la contaminació acústica fixat en 60 dBA per la zona de sensibilitat acústica
baixa, no obstant això, cal destacar que el 59% de la població de L‟Hospitalet es troba exposada a
uns valors de soroll nocturn per sota de 55 dBA, objectiu de qualitat de les àrees acústiques de
tipus A, sectors del territori amb predomini del sòl d‟ús residencial i pel període de nocturn.

4.3.4. Anàlisis de fluxos de mobilitat
A las següents taules se mostren les dades de l‟anàlisi dels fluxos de mobilitat segons les
indicacions de la Circular 1/2010.
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Mobilitat en No Motoritzat

Flux total
(despl./dia)

Peu

Mobilitat en
Transport públic

Mobilitat en
Transport privat

Anàlisis de fluxos

Bicicleta

Quota
(%)

Flux
(Despl/di
a)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Quota
(%)

Flux
(Despl/
dia)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Quota
(%)

Flux
(Despl/di
a)

Temps mitjà
despl. (min)

Quota
(%)

Flux
Temps
(Despl/di mitjà despl.
a)
(min)

Consum
energetico
(tep/dia)

Consum
energetico per
desplaçament

Districte 1

101.937

90,4

92.123

11,2

0,8

838

5,4

2,4

2.487

14,3

6,4

6.489

2,7

20,07

0,20

Districte 2

43.469

97,1

42.238

6,1

0,6

266

2,9

1,4

623

10,2

0,8

342

1,5

8,56

0,20

Districte 3

53.934

93,2

50.284

6,6

0,5

267

3,2

0,4

242

12,8

5,8

3.141

1,6

10,62

0,20

Districte 4

31.091

94,2

29.286

4,7

0,4

129

2,3

3,2

995

7,9

2,2

681

1,1

6,12

0,20

Districte 5

29.243

95,2

27.833

7,4

0,4

116

3,6

1,3

371

15,4

3,2

923

1,8

5,76

0,20

Districte 6

55.424

82,7

45.865

11,3

0,6

324

5,4

1,5

852

18,2

15,1

8.383

2,7

10,91

0,20

Total/ Mitja

315.098

91,3

287.629

7,9

0,6

1.940

3,8

1,7

5.570

13,1

6,3

19.959

1,9

62,04

0,20

Taula 4.17. Fluxos de mobilitat intern a cada districte
Font: PMUS

Oportunitats de
canvi modal

Oportunitat de
reducció de la
mobilitat en
transport privat en
Districte 6
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Mobilitat en No Motoritzat

Flux total
(despl./dia)

Peu

Mobilitat en
Transport públic

Mobilitat en
Transport privat

Anàlisis de fluxos

Bicicleta

Quota
(%)

Flux
(Despl/
dia)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Quota
(%)

Flux
(Despl
/dia)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Quota
(%)

Temp
Flux
s mitjà
(Despl/di
despl.
a)
(min)

Quota
(%)

Flux
(Despl/dia)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Consum
energetico
(tep/dia)

Consum
energetico
per
desplaça
ment

Districte 1 – Resta
districtes

41.951

48,0

20.156

19,1

0,6

245

9,2

30,0

12.594

21,8

21,3

8.956

7,0

8,26

0,20

Districte 2 - –
Resta districtes

25.790

51,3

13.231

15,5

0,5

120

8,8

35,9

9.261

24,1

12,3

3.178

6,8

5,08

0,20

Districte 3 - –
Resta districtes

22.859

53,3

12.189

19,5

0,6

148

9,4

20,5

4.699

22,6

25,5

5.823

8,1

4,50

0,20

Districte 4 - –
Resta districtes

28.323

56,9

16.134

12,2

0,7

195

6,0

29,4

8.337

22,4

12,9

3.657

6,6

5,58

0,20

Districte 5 - –
Resta districtes

22.697

60,3

13.690

15,7

0,5

124

7,6

22,2

5.034

24,5

16,9

3.849

7,3

4,47

0,20

Districte 6 - –
Resta districtes

34.193

51,6

17.650

22,0

0,5

160

10,5

21,8

7.474

25,3

26,0

8.909

10,3

6,73

0,20

Total/ Mitja

175.813

52,9

93.050

17,8

0,6

992

8,6

27,0

47.399

23,4

19,5

34.372

7,7

34,61

0,20

Taula 4.18. Fluxos de mobilitat intern a cada districte
Font: PMUS

Oportunitats de
canvi modal

Oportunitat de
reducció de la
mobilitat en
transport privat en
Districte 6
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FLUXOS
MOBILITAT

Mobilitat en No Motoritzat

Flux total
(despl./dia)

Pie

Despl. A
Barcelona
Despl. A
otros
municipis de
ETM
Despl.
Exterior EMT
TOTAL

Flux
(Despl/di
a)

Temps
mitjà
despl.
(min)

337.431

13,8

46.838

21,1

1,5

143.559

7,6

11.000

20,2

71.337

0

0

-

57.838

Mobilitat en
Transport privat

Anàlisis de fluxos

Bicicleta

Quot
a (%)

552.327

Mobilitat en
Transport públic
Temps
mitjà
despl.
(min)

Quot
a (%)

Flux
(Despl/di
a)

Temps
mitjà
despl.
(min)

Quota
(%)

Flux
(Despl/
dia)

Temps
mitjà
despl.
(min)

5.204

12,2

60,1

202.824

29,1

24,5

82.565

19,0

0,8

1.223

11,6

44,8

64.299

28,9

46,7

67.037

17,8

0

0

0

28,9

20.622

77,7

71,1

50.715

35,2

Flux
Quota
(Despl/
(%)
dia)

6.427

Taula 4.19. Fluxos de mobilitat intern a cada districte
Font: PMUS

200.317

Oportunitats de
canvi modal
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4.4. SÍNTESI DE AL DIAGNOSI
4.4.1. Síntesi del model de mobilitat actual
La present diagnosi es conclou amb una síntesi de les principals debilitats i fortaleses dels
principals aspectes tractats respecte la mobilitat i els vectors ambientals d‟afectació indirecta de
L´Hospitalet de Llobregat.
La població de L‟Hospitalet (any 2010) és de 256.065 habitants dels quals un 93,5% fan al menys
un desplaçament al llarg del dia (la mitjana de Catalunya és de 93,6%). D‟aquests, la mitjana de
desplaçaments per persona és de 3,39 (3,41 a Catalunya), resultant un total de 843.681
desplaçaments realitzats per residents al municipi.
Sumant els desplaçaments realitzats per persones no residents, s‟obté que a la ciutat de
L‟Hospitalet de Llobregat, cada dia es realitzen 1.043.238 desplaçaments (sense incloure els
desplaçaments de residents fora de L‟Hospitalet).
El repartiment modal es del 42,5% non motoritzat, el 32,70% en transport públic y el 24,80% en
transport privat.

Aspecte

Debilitats

Fortaleses

Presencia de dos eixes ferroviaris que atreveixen
la xarxa viaria

Facilitat del transport a pie derivada de la
compacitat de la Ciudad

Configuració de la xarxa viaria individualitzada per
cada barri sense visió global de conjunt, itineraris
per a vianants no directes e incòmodes.

Xarxa de vianants ben dotada de passos
de vianants

Desplaçaments en bicicleta

No existeix una bona connectivitat entre els carrils
en alguns puntós

Pla Director
implementació

Desplaçaments en transport
públic

Dotació de carrils bus a l‟Hospitalet és molt baixa

Xarxa d‟autobusos: alt percentatge de
cobertura de població (90% per a un radi
de 250 metres), semàfors priorita per als
autobusos

Mobilitat a peu

Accessibilitat a les parades de la xarxa ferroviària
bona per no total, en concreto metro y Rodalies
Discontinuïtat en la trama urbana provocada por
les línies c2 y c4 de rodalies que discorren en
superfície

Diagnosi en vehicle privat
motoritzat

Alto uso del turisme ( 78%) por la alta mobilitat
ocupacional

de

la

bicicleta

en

Xarxa ferroviària: Alta cobertura ( 46% de
la població en el cas de parades situades a
300 metres y 91% a 600 metres)
Bajo nivell de saturació en la ciutat.

Problemes de capacitat en las vies de accés a
L´Hospitalet
Diagnosi de l‟aparcament

Dèficit global de 1.903 places d‟aparcament (
Bellvitge i Santa Eulalia)

Les 613 places de la zona blava i les prop
de 9553 en aparcaments públics són una
oferta suficient per cobrir les necessitats
d‟aparcament d‟aquesta demanda.

Accidentalitat urbana

Augmento del nombre d‟accidents amb víctimes
entre 2008 y 2010 (6,1%)

Reducció del número de víctimes del 3,5%

El Pla de Seguretat Viaria de l‟Hospitalet 20072010 no assolit les objectius.
Accessibilitat
a
zones
industrial i centres de treball

Accessibilitat en modes diferents al vehicle privat i
al transport públic son mínima
Gran Via de L‟Hospitalet funciona com a barrera
entre les dues zones de la ciutat.

Taula 4.20. Fluxos
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4.4.2. Síntesis del efectes ambientals del model de mobilitat actual
Una de les principals fiques d'aquest pla consisteix a aconseguir una reducció de l'impacte
ambiental del transport, així com una major del balanç energètic, en pro d'una mobilitat més
sostenible. L'objectiu de l'avaluació ambiental és la quantificació de l'estalvi de gasos d'efecte
hivernacle (GEI) i energètic gràcies a l'engegada de les diverses propostes del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible.
A continuació es realitza el càlcul de les emissions de l'Hospitalet de Llobregat en la situació
actual:
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

123.237,17

611,13

368,96

13,64

364,04

245.261,07

Vies d'accés (L’Hospitalet
de Llobregat)

3.697,11

18,33

11,07

0,41

10,92

7.357,83

Xarxa Primària

41.538,33

207,12

123,94

4,61

123,50

82.554,40

Xarxa Secundaria

17.168,19

86,27

50,98

1,91

51,51

34.054,05

Xarxa Local

20.752,99

104,05

61,71

2,31

62,10

41.188,35

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de Llobregat

83.156,63

415,78

247,71

9,23

248,03

165.154,64

Taula 4.21. Emissions contaminants totals

S'observa com l'en vies d‟accés és on major contaminació atmosfèrica es produeix.
A l'interior d'Hospitalet, la xarxa primària es la és la responsable del 49% de les emissions de CO2 i
la xarxa local el 25%.
Quant a la resta de contaminants, la relació és molt similar sent la xarxa primària on es produeixen
més emissions que en la resta de tipus de vies del municipi.
A partir de la memòria del mapa de sorolls del municipi L'Hospitalet de Llobregat (Abril 2008) es
poden obtenir dades concretes del municipi. D'ell s'obté que on majors nivells de soroll es detecten
és en les vies d'accés i distribució principal, en alguns casos aconseguint nivells entre 70-75 dBA
de dia. A les zones de xarxa veïnal (trama urbana) els nivells oscil·len entre 55-60 dBA, encara
que es poden trobar alguns carrers amb valors entre 60-65 dBA durant el dia. Els valors detectats
durant la nit, solen estar compresos entre 5-10 dBA.
S‟ha observat que l‟índex de soroll diürn (Ld) és superior a l‟assenyalat per la legislació vigent en
diversos carrers dels districtes I, II i IV. Quant a l‟índex de soroll nocturn (Ln), únicament la Ronda
del Litoral supera els 70 dB (A) i els carrers Mas i Rosalia de Castro, les avingudes de la
Fabregada i del Carrilet i la carretera de Collblanc té un Ln comprès entre els 65dB (A) i els 70dB
(A).
Per tant, existeixen certs problemes de contaminació acústica en alguns punts del municipi ja que
es sobrepassen els límits establerts.

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat

Fig.4.10 – Mapa acústic diürn de la xarxa d‟accés i distribució principal de trànsit.
Font: Mapa de soroll del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat (Abril 2008)
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5. DESCRIPCIO DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA
5.1. OBJECTIUS AMBIENTALS DE ALTRES PLANS
5.1.1. Les Directrius Nacionals de Mobilitat
La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i els objectius als quals ha
de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies
adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” adreçada a la sostenibilitat i la seguretat adreçada a la
sostenibilitat i la seguretat.
Els propòsits bàsics de les Directrius Nacionals de mobilitat son:
-

millorar l‟accessibilitat
reduir els impactes negatius del transport

Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre Blanc del transport de la UE emfasitzant la
necessitat d‟aconseguir que el creixement de l‟economia es desacobli de l‟increment paral·lel dels
fluxos del transport que actualment s‟experimenta.
Això permetria assolir un sistema de transport amb més cost-eficiència, és a dir, que aconsegueixi
més rendiment per unitat d‟extracció de recursos i deposició de contaminants materials i
energètics.
Al mateix temps, aquest fet aportaria al teixit productiu nacional un avantatge competitiu en el
marc d‟un escenari econòmic proper marcat per l‟increment dels costos del transport.
En el marc d‟aquest principi també s‟han d‟incloure els objectius de reducció d’emissions
d’efecte hivernacle establerts en el Protocol de Kioto, que en el cas espanyol suposen un
increment d‟aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990, a assolir en el període 20082012. Tanmateix, la tendència actual apunta que aquest llindar es superarà àmpliament si no
s‟apliquen les mesures adients.
Per convergir cap als objectius apuntats, és necessari prioritzar l‟ús dels modes de transport de
menys intensitat energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori.

5.1.2. Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020
Dels objectius i línies d‟actuació plantejades al PECAC 2020, altres plans o programes vigents
relacionats i el marc legislatiu, especialment el derivat de la política europea, permeten definir tres
objectius ambientals principals del PECAC 2020 que es complementen amb objectius sectorials
dins d‟aquests:
-

La reducció de les emissions de GEH.

Per l‟any 2020 seria necessari, d‟acord a l‟actual política europea (PAQUET 20-20-20), una
reducció del 20% per l‟any 2020, respecte els nivells de 1990. Això implica una reducció del 10%
de les emissions difuses respecte l‟any base 2005 en el cas d‟Espanya.
L‟objectiu ambiental de la reducció de les emissions de GEH en un 20%, és el resultat de
l‟aplicació concreta dels següents dos punts del PAQUET 20-20-20:

Pla de mobilitat urbana de L‟Hospitalet de Llobregat
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1. Introducció i foment de les energies renovables i reducció de la dependència actual del
petroli per mitjà de l‟assoliment mínim del 20% la proporció d‟energia procedent de fonts
renovables per l‟horitzó any 2020.
2. Augment de l‟estalvi i l‟eficiència energètica per tal de reduir el consum i la resta d‟impactes
que se‟n deriven mitjançant l‟increment de l‟estalvi i de l‟eficiència energètica en almenys
un 20%.
Aquesta reducció d‟emissions de GEH de cara a l‟any 2020, àmbit temporal del PECAC 2020,
hauria de permetre una transició cap a una descarbonització del model energètic de cara al 2050,
tal i com assenyala el Full de ruta cap a una economia hipocarbònica competitiva l‟any 2050 (EU,
2011d).
-

Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics primaris.

El consum d‟energia en la generació d‟energia elèctrica, i en els grans centres de combustió i,
especialment, de forma directa en el sector del transport; són els responsables de gran part de les
emissions de contaminants atmosfèrics. El PECAC 2020 es planteja també reduir aquestes
emissions i per tant, ajudar a millorar la qualitat de l‟aire, amb l‟objecte de no superar els valor
límits de qualitat de l‟aire definits per la UE (CE, 2008).
Amb l‟objectiu de jerarquitzar els objectius plantejats. De vegades, mesures com ara: increment
del pes d‟energies renovables, increment de l‟eficiència energètica, etc. permeten reduir tot d‟una
les emissions de GEH que tenen un efecte global, i les emissions de contaminants atmosfèrics
que tenen una afectació més local/regional en la qualitat de l‟aire.
No obstant això, hi ha mesures que poden posar en conflicte els interessos de millora de la qualitat
de l‟aire versus reducció de les emissions de GEH, per exemple: la utilització de vehicles dièsel
que permeten reduir l‟emissió de GEH per un menor consum de combustible, però que per una
altra banda incrementen l‟emissió de NOx i partícules; ús de biomassa en un entorn molt
urbanitzat en lloc de gas natural. En els casos en els que una mesura no tingui efectes sinèrgics
pel que a emissió de contaminants atmosfèrics i GEH es refereix, prevaldran els interessos a nivell
de qualitat de l‟aire locals (reducció de contaminants atmosfèrics) en detriment de la reducció de
les emissions de GEH. Per tant, a les zones i localitzacions amb alts nivells de contaminants
atmosfèrics s‟ha d‟apostar per aquelles tecnologies que permetin una reducció de les emissions
de contaminats primaris per tal d‟assolir nivells d‟immissió definits per la legislació en matèria de
qualitat de l‟aire (CE, 2008), especialment pel que fa a òxids de nitrogen i material particulat.
-

Minimitzar l’impacte ambiental sobre el territori del model energètic.

El PECAC 2020 també planteja punts als quals s‟ha de prestar especial atenció per tal de que no
entrin en conflicte amb altes plans i programes. És a dir, que tot i que una certa font d‟energia
s‟hagi de potenciar a nivell de tot el territori Català, hi ha zones concretes on, en menor o major
grau, la seva implantació o el seu increment, pot afectar a la qualitat ambiental i sostenibilitat d‟un
entorn concret. Aquests casos serien:
o
o

Infraestructures de mobilitat: transport viari i ferrocarril.
Electrificació del parc vehicular.

5.1.3. Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM)
-

Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport a l’RMB

El Pla de l‟Energia de Catalunya, aprovat el 2005, fixa com a objectiu atenuar el ritme de
creixement del consum energètic de manera que no superi l‟1,4% anual. La tendència actual situa
aquest increment en un 2,3%.
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L‟objectiu del pdM és aturar el creixement del consum, la qual cosa s‟assoleix amb les mesures
proposades, que el situen a un valor 1,7% per sota del de l‟any 2004.
-

Reduir la contribució que el sistema de mobilitat de l’RMB fa al canvi climàtic

Les Directrius Nacionals de Mobilitat proposen un objectiu de reducció del 20% de les emissions
de CO2 per a l‟any 2012. Les mesures proposades permeten assolir aquest objectiu i es redueixen
les emissions a 5,8 milions de tones de CO2, molt per sota dels 7,3 milions de tones del 2004.
-

Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport

L‟objectiu proposat és acostar-se progressivament als valors límit fixats pel RD 1073/2002 de 40
µg/m3 de NOX i de 20 µg/m3 de PM10 l‟any 2010.
La proposta del pdM assoleix la reducció d‟emissions de contaminants fixada, aconseguint un 48%
en partícules i un 39% en NOX.
Val a dir que aquest objectiu relatiu als NOX s‟assoleix en gran mesura a l‟escenari tendencial,
mentre que per als PM10 calen les mesures addicionals del pdM.
Pel que fa als 40 municipis afectats per la declaració de zones d‟especial protecció de l‟ambient
atmosfèric, el Pla és sinèrgic amb les mesures del pla d‟actuació, ja que d‟una banda recull les
mesures del pla d‟actuació que fan referència a la mobilitat i de l‟altra en proposa per a tota la
regió, de manera que evitarà que en altres municipis es puguin assolir emissions per sobre dels
llindars fixats per la Comunitat Europea.
-

Disminuir la contaminació acústica resultant dels sistemes de transport

La disminució dels vehicles-quilòmetre, les propostes de restringir al màxim el pas dels vehicles
pesants per vies urbanes i la moderació de la velocitat garanteixen la millora d‟aquest indicador. El
pdM planteja la necessitat que s‟executin els mapes sonors, tant de les vies urbanes com
interurbanes, com a eina imprescindible per poder avaluar amb precisió l‟impacte de la
contaminació acústica sobre la població.
A la xarxa urbana es manté el nombre de vehicles-quilòmetre que s‟obtenia l‟any 2004, de manera
que per assolir aquest objectiu en aquesta xarxa, si el relacionem sobretot amb aquest paràmetre,
caldrà que els municipis aconsegueixin reduccions importants dels vehicles-quilòmetre incorporant
aquest objectiu als plans de mobilitat urbana.
-

Integrar paisatgísticament les infraestructures i minimitzar l’afectació de la matriu
ambiental

Aquest objectiu es pot relacionar amb l‟impacte de les noves infraestructures sobre espais naturals
protegits, de manera que cal minimitzar-lo.
Es proposa com a indicador de mesura els quilòmetres d‟infraestructura que afecten un espai
natural protegit. A l‟escenari proposta no es planteja cap nova infraestructura que afecti espais
naturals protegits i es recomana que a les noves infraestructures es tingui molt present la
minimització de l‟impacte sobre els espais naturals.
En la següent taula es mostra un resum dels objectius a complir que fixa el PDM 2013-2018:
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Objectiu

Indicadors de referencia

2012

2018

Objectiu
PDM

Reduir les externalitats del sistema de
transports

Costos externs del transport (M€)

4.079

3.829

-6,1%

Consum d'energia (milers tep/any)

1.878

1.713

-8,8%

Consum de combustibles fòssils
(milers tep/any)

1.672

1.472

-11,9%

Consum energètic unitari del
transport per carretera (kWh/km)

0,84

0,78

-6,7%

5.303.647

4.603.426

-13%

Emissions de PM10 (tones/any)

1.669

1.285

-23,0%

Emissions de NO2 (tones/any)

5.558

4.780

-14,0%

Emissions de NOx (tones/any)

24.541

18.321

-25,3%

Moderar el consum i reduir la intensitat
energètica del transport

Reduir la contribució de la mobilitat al canvi
climàtic

Reduir l‟impacte atmosfèric de la mobilitat

Emissions de CO2 (tones/any)

Taula 5.1. – Objectius del PDM

5.1.4. Pla d’Actuació per la millora de la qualitat de l’aire
Considerant els diferents aspectes ambientals sobre els quals el pla pot tenir una incidència
rellevant, i en base al marc legal vigent, s'estableixen els objectius ambientals que s'indiquen a
continuació.
-

Millorar i restablir els nivells de qualitat de l'aire pel diòxid de nitrogen i les
partícules inferiors a 10 micres.

L'objectiu principal del Pla d'actuació de millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015 és reduir les
emissions d‟òxids de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)
per tal de restablir la qualitat de l'aire i respectar els corresponents valors límit fixats al Reial Decret
102/2011, de 28 de gener.
Les mesures que depenen de la Generalitat s'estima que assoliran els següents objectius de
reducció de les emissions respecte l'any base 2008:
-

18 % de reducció total associada als òxids de nitrogen (NOx)
15% de reducció total associada a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres-(PM10)

El percentatge de reducció de les emissions per a cada un deis àmbits és el següent:

Àmbit

Noc 2015-Pla respecte 2008

PM10 2015-Pla
respecte2008

Industria, combustió i cogeneració de
potencia <50 MWt

13,7%

1,8%

Generació Energia Elèctrica de potencia ≥
50 MWt

-2,0%

-64,2%*

Sector domèstic

0,3%

0,0%

Transport terrestre

31,4%

31,0%

Transport Marítim

-0,1%

-0,8%
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Àmbit

Noc 2015-Pla respecte 2008

Transport Aeri
Total

PM10 2015-Pla
respecte2008

-3,1%

-2,2%

18,4

3,1%

*increment de 5 tones (13 respecte 8)
Taula 5.2. – Percentatge de reducció de les emissions. Font. Pla d’Actuació per la millora de la qualitat de l’aire
Pel que fa als nivells d'immissió, els objectius de reducció que s'estimen assolir amb l'aplicació del
Pla són:
o
o
-

17% de diòxid de nitrogen (NO2)
22% de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

Millorar o mantenir els nivells de qualitat de l'aire per a altres contaminants.

En concret, es fa referencia als contaminants diòxid de sofre i monòxid de carboni.
L'objectiu de' la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica és preservar la qualitat de l'aire,
a fi d'evitar, prevenir o reduir els efectes nocius potencials que la presencia de determinats
compostos pugui ocasionar a la salut humana i el medi ambient en el seu conjunt. Per aquest
motiu la legislació estableix valors de referencia per als nivells de contaminació a l'aire ambient
(nivells d'immissió).
Respecte aquests contaminants, els nivells d'immissió que es mesuren són força inferiors als
límits establerts. No s'han establert per tant objectius de reducció en immissions però es preveu
complir amb els següents objectius de reducció de les emissions: 1% de SO2 i 24% de CO.
Respecte l‟SO2 l'objectiu de reducció és poc significatiu atès que el sector predominant en
l'inventari és el transport terrestre que genera unes emissions de SO2 molt petites i el pes més
important de mesures que contempla el Pla estan associades a aquest àmbit.
-

Reducció de les emissions de GEH

El Pla d'actuació pera la millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015 contempla mesures com
l'increment del pes d'energies renovables, increment de l‟eficiència energètica, etc. Que permeten
reduir les emissions de GEH que tenen un efecte global, i les emissions de contaminants
atmosfèrics que tenen una afectació més local en la qualitat de l'aire
L'objectiu de reducció de les emissions de C02 eq en l‟àmbit del Pla és del 24% respecte l'escenari
base 2008.
-

Reduir el consum energètic, així com el consum de combustibles fòssils

El Pla d'actuació conté mesures que formen part del Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya
amb l'objectiu principal de reduir les emissions de contaminants atmosfèrics primaris que
repercuteixen en una reducció del consum energètic.
En el PECAC es plantegen uns objectius d'estalvi i eficiència energètica que són un 16% superiors
als de la versió original del Pla. Així es planteja una reducció de 2.483 ktep en l'horitzó de l'any
2015, una quantitat que correspon al 14,1% del consum d'energia final de Catalunya en aquest
any. En l‟àmbit de les energies renovables es preveu un consum d'energia primària d'origen
renovable de 2.703,4 ktep.
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Les mesures d'estalvi energètic d'aplicació en l‟àmbit de la industria, combustió i cogeneració
<50MWt, segons dades de I'ICAEN i en aplicació de la mesura IN1 de Foment de tecnologies
energèticament eficients i que redueixen contaminants de ciutat, es preveu que produeixin una
reducció de 3.671.660 GJ a llarg del període 2011-2015.
-

Millorar les condicions acústiques ambientals, principalment en la proximitat de
zones urbanes

Amb el Pla d'actuació es contribueix a la reducció de la contaminació acústica, amb aquelles
accions en l‟àmbit del transport i la mobilitat que suposen el canvi modal a transports més
sostenibles i la incentivació de la renovació de vehicles.
Els mapes estratègics de soroll són una eina que permet avaluar globalment l'exposició de la
població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i serveix de base
per a l'elaboració de plans d'acció.

5.2. OBJETCTIUS
REFÈRENCIA

AMBIENTALS

FIXATS

PEL

DOCUMENT

DE

Segon el documento de referència, el objectiu ambiental del PMU és minimitzar els efectes de la
mobilitat sobre el medi ambient mitjançant la potenciació del canvi modal cap als modes més
sostenibles i millorant l‟eficiència global del sistema.
En la següent taula es mostren els objectius ambientals que el document de referència s'han de
tenir en compte i que coincideixen amb els proposats en el ISAP ja presentat.

ESPECÍFICS

GENERALS

INDICADORS PER A L'AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS PMU
Nivell d'autocontenció dels desplaçaments quotidians (% desplaçaments urbans respecte el total
dels generats)
Distància mitjana dels desplaçaments (urbà, interurbà i total)
Emissió de contaminants atmosfèrics del transport: NOx
Emissió de contaminants atmosfèrics del transport: PM10
Indicadors de qualitat de l'aire (XVPCA)
Contaminació acústica
Mobilitat no motoritzada
Espai públic dedicat a vianants (i bicicletes) i a mobilitat motoritzada (% sobre l'espai viari total)
Accessibilitat peatonal a zones verdes, zones d'activitat econòmica i escoles (% població o
superfície urbana coberta en un temps inferior a 15 minuts a peu), per infraestructura específica
per vianants: carrers de prioritat invertida o amb vorera superior a 1,5 metres Infraestructura
específica per a bicicletes (km de carril bici i de carrers de convivència)
Transport públic
Quilòmetres d'itinerari d'autobús per viari en situació de congestió en hora punta
Cobertura de transport públic urbà (població coberta considerant 250 metres de radi en parades
d'autobús urbanes )
Cobertura de transport públic interurbà (població coberta considerant 1000 metres en parades i
estacions interurbanes; si una estació té aparcament d'enllaç a la cobertura es sumaran el
nombre de places per un índex de rotació estimat i considerant l'ocupació mitjana dels vehicles)
Vehicle privat
Ocupació mitjana dels automòbils
Modernització vehicles municipals (% elèctrics, gas, híbrids…).
Aparcament regulat en destinació (número i percentatge respecte el total d'aparcament a la via
pública, i número fora de la via pública)
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A més, assenyala que s'han de complir els valors assenyalats per el PDM ý els establerts por el
Pla de millora de la qualitat de l‟aire a nivell local, cosa que suposa una reducció del 12,1% de les
emissions respecte al escenari inicial per als òxids de nitrogen i les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a deu micres.

5.3. OBJECTIUS AMBIENTALS DEL ISA PLA DE MOBILITAT URBANA
DE L’HOSPITALET
D'acord al diagnostico realitzat i als objectius ambientals establerts per altres plans relacionats
amb el Pla de Mobilitat Urbana de L‟Hospitalet, el ISA proposa 5 objectius ambientals.
Objectiu 1: Fomentar los desplaçaments non motoritzats.
Segons el diagnostico realitzat, el nombre de desplaçaments a peu i bicicleta és molt elevat, un
42,50% encara que en el cas dels residents, aquest ús aconsegueix el 52,2%. És per tant pel que
pel que resulta fonamental des d'un punt de vista ambiental fomentar aquest tipus de
desplaçament.

Objectiu ambiental del ISA
Fomentar los desplaçaments non motoritzats

Objectiu operatius del PDM
Afavorir les condiciones de mobilitat dels vianants
Augmentar la participació de la bicicleta
Preveure una configuració de l‟espai públic
d‟acord amb el model de mobilitat.

Objectiu 2: Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat
L'evolució del repartiment modal en els últims 10 anys no ha suposat un increment de la quota per
al transport públic i el conjunt de viatges motoritzats. L'ús del vehicle privat, l'any 2001 era del
35%, i les previsions més optimistes del Pla Director de Mobilitat de 2002 determinaven una
disminució fins al 29%. Actualment s‟ha superat aquesta previsió d‟ús del vehicle privat que ha
disminuït fins a un 24%. El Pla Director de Mobilitat preveia que aquesta disminució del vehicle
privat seria conseqüència de la incrementació de l'ús del transport públic; però a l'actualitat aquest
model s‟ha mantingut similar al del 2001 (de 36% a 33%), en canvi, la mobilitat a peu s‟ha
incrementat notablement passant del 29% a l‟any 2001 al 43% actual.
Per tant, es va optimitzar l'oferta en relació amb la seva demanda potencial i difondre aquesta
oferta a la ciutadania.

Objectiu ambiental del ISA

Objectiu operatius del PDM

Promoure la utilització del transport públic davant
del transport privat

Promoure la utilització del transport públic davant
del transport privat
Fomentar un ús racional del cotxe

Objectiu 3: Minimitzar el consum d’energia
Un dels principals reptes amb què s'enfronta la salut pública i europea és la reducció del consum
d‟energia
A l'interior d'Hospitalet, el consum de energia que es produeix ascendeix a 58,50 tep/dia.
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El Pla Director de Mobilitat de la regió Metropolitana de Barcelona ha proposat que en l'àmbit total
de aplicació del Pla, la reducció sigui del 8,8%, però a la zona de Protecció Especial de l'Ambient
Atmosfèric (PMQA), a la qual pertany Hospitalet, l'objectiu a complir és la reducció de l‟11,6%.

Objectiu ambiental del ISA

Objectiu operatius del PDM

Minimitzar el consum d‟energia

Objectiu 4: Reduir la contaminació atmosfèrica
Quant a la emissions dels gasos d‟efecte hivernacle, el PDM ha proposat que en les zones PMQA,
les reduccions siguin les següents:
-

Emissions de CO2: reducció del 15,4%
Emissions de PM10: reducció del 23,3%
Emissions de NOx: : reducció 26,8%

Per tant aquestes seran las reduccions que assumirà el PMUS de L‟Hospitalet.

Objectiu ambiental del ISA
Reduir les emissions de GEH

Objectiu operatius del PDM
Controlar periòdicament l‟evolució dels principals
contaminants provocats pel sector del transport
(GEH, NOx i PM10) per fer el seguiment dels
efectes de l‟aplicació de les mesures fixades pel
PMU.

Objectiu 5: Millora de la qualitat acústica
El transport és una de les principals causis del soroll a les ciutats.
A partir de la memòria del mapa de sorolls del municipi L'Hospitalet de Llobregat (Abril 2008) es
poden obtenir dades concretes del municipi. D'ell s'obté que on majors nivells de soroll es detecten
és en les vies d'accés i distribució principal, en alguns casos aconseguint nivells entre 70-75 dBA
de dia. A les zones de xarxa veïnal (trama urbana) els nivells oscil·len entre 55-60 dBA, encara
que es poden trobar alguns carrers amb valors entre 60-65 dBA durant el dia. Els valors detectats
durant la nit, solen estar compresos entre 5-10 dBA. Existeixen certs problemes de contaminació
acústica en alguns punts del municipi ja que es sobrepassen els límits establerts.
Per tant, s proposa com a objectiu adoptar mesures que permetin minimitzar les nivells de soroll
resultant del sistemes de transport.

Objectiu ambiental del ISA
Millora de la qualitat acústica

Objectiu operatius del PDM

48

DOCUMENT INFORME DE SOSTENIBILTAT AMBIENTAL

6. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ESCENARIS ALTERNATIUS
Per l‟horitzó del Pla 2019 y per 2025 s‟han avaluat diferents escenaris:
-

Escenari tendencial: Es caracteritza pel manteniment d ela tendència actual de
comportament modal de la mobilitat, tant pel que fa a la mobilitat interna com amb la de
connexió (atrets i generats).

-

Escenari Objectiu: Es caracteritza per millorar els valors de repartiment modal actuals en
base a la aplicació en diferents graus d‟abast de les mesures incloses dins el present Pla
de Mobilitat i/o en d‟altres figures de planejament de caire superior.

-

Escenari Optimista: Es caracteritza per millorar notablement els valors de repartiment
modal actuals destacant un creixement relatiu interanual superior al -5% pel que fa al
vehicle privat.

6.1. AVALUACIÓ DEL ESCENARI TENDENCIAL
6.1.1. Mobilitat
L‟escenari tendencial previst per a l‟any 2019 es caracteritza per un lleuger increment en el volum
de desplaçaments amb vehicle privat (que donaria continuïtat a l‟esdevingut en els darrers anys),
així com també per un lleuger augment dels modes no motoritzats (conseqüència de les
nombroses actuacions que s‟estan duent a terme darrerament).
Quant a la mobilitat amb l‟exterior (atreta i generada), aquesta escenari fixa en uns 557.201
desplaçaments que es produiran en un dia feiner tipo l‟any 2019, amb un pes relatiu del transport
públic que continuarà sent predominant.
Els modes no motoritzats tindran un petit increment (567 viatges/dia) i el transport privat de
1.768 desplaçaments/dia.
Interns

Connexió

Total (%)

Mode de desplaçament
Nombre

%

Peu - Bici

386.996

78,15 %

64.832

11,64%

42,93%

Transport Públic

53.436

10,19 %

290.284

52,10%

32,66%

Transport privat

54.790

11,06 %

202.085

36,27 %

24,41%

495.223

100 %

557.201

100%

Total

Nombre

%

Taula 6.1. Fluxos de mobilitat intern i de connexió. Any 2019

El càlcul dels fluxos ambientals s'ha realitzat sobre la base dels tipus de vies existents hagut de
sobretot al fet que no tot el flux de transport de les vies d‟accés es dirigeix a Hospitalet.

Xarxa l'Hospitalet

veh · km
Actual

2019

2025

Vies d'accés

819.702,00

931.847

1.014.049

Vies d'accés (solo
Hospitalet)

24.591,06

27.955

30.421

Xarxa Primària

278.335,00

287.752

307.286
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Xarxa l'Hospitalet

veh · km
Actual

2019

2025

Xarxa Secundaria

116.239,00

113.778

131.477

Xarxa Local

140.083,00

127.554

151.698

Total Xarxa carrers

1.378.950,06

557.039

620.882

Taula 6.2. Veh · km segon tipus de vies

6.1.2. Fluxos ambientals
Consum d’energia associada al transport
Es realitza el càlcul del consum energètic per a cadascun dels anys analitzats tal com s‟explica en
l'apartat 4.4.1, els resultats obtinguts es mostren en la següent taula:

Situació actual

2019

2025

Tep/dia

Tep/dia

Tep/dia

Vies d'accés

86,29

98,10

106,75

Vies d'accés (L’Hospitalet de
Llobregat)

2,59

2,94

3,20

Xarxa Primària

29,18

30,17

32,21

Xarxa Secundaria

12,11

11,85

13,70

Xarxa Local

14,62

13,30

15,83

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de Llobregat)

58,50

58,26

64,93

Taula 6.3. Despesa energètica en els diferents anys

Contaminació atmosfèrica
A continuació es mostren les dades d'emissions de para l'escenari tendencial dels tres anys
analitzats:

Situació actual
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

123.237,17

611,13

368,96

13,64

364,04

245.261,07

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.697,11

18,33

11,07

0,41

10,92

7.357,83

Xarxa Primària

41.538,33

207,12

123,94

4,61

123,50

82.554,40

Xarxa Secundaria

17.168,19

86,27

50,98

1,91

51,51

34.054,05

Xarxa Local

20.752,99

104,05

61,71

2,31

62,10

41.188,35

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

83.156,63

415,78

247,71

9,23

248,03

165.154,64

Taula 6.4. Emissions contaminants situació actual
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2019
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

140.097,48

543,709689

335,226906

2,984803038

301,282548

250.344,75

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

4.202,92

16,3112906

10,0568071

0,089544091

9,03847644

7.510,34

Xarxa Primària

42.954,12

167,787113

102,87617

0,913496639

92,96824487

76.798,07

Xarxa Secundaria

16.798,20

66,2775854

40,2899756

0,356239789

36,71938641

30.059,20

Xarxa Local

18.869,33

74,3155408

45,2458169

0,400365753

41,17340985

33.760,18

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

82.824,57

324,691530

198,468778

1,759646273

179,8995176

148.127,79

Taula 6.5. Emissions contaminants totals 2019

2025
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

152.456,04

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

4.573,68

17,75017573 4,834231355 0,094191653 9,835797074

6.278,84

Xarxa Primària

45.840,15

179,1489599 48,67465934 0,950530961 99,28369112

63.014,25

Xarxa Secundaria

19.408,35

76,5687544

26.728,12

Xarxa Local

22.448,45

88,36720804 23,95039756 0,468795827

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

92.270,63

361,8350981 98,19639625 1,919705544 200,5403833 126.922,86

591,6725243 161,1410452 3,139721772 327,8599025 209.294,83

20,73710799 0,406187103 42,44154485
48,9793503

30.901,64

Taula 6.6. Emissions contaminants totals 2025

Com es pot observar en les dades anteriors, les emissions van augmentant en els anys analitzats,
això és a causa de l'augment del nombre de vehicles que s'experimenta en aquest escenari
tendencial, l'augment es produeix en tots els contaminants excepte en NOx que disminueix
gràcies a les millores tecnològiques produïdes en els motors dels vehicles
Contaminació acústica
En l'escenari tendencial es preveu que la contaminació acústica es mantingui en els nivells actuals
o s'incrementin lleugerament a causa de l'augment de tràfic tant de vehicles privats com de
transport públic.
Igual que ocorre en l'actualitat, i atès que l'augment en la mobilitat de connexió és major que el de
la mobilitat interna, els problemes es concentrarien en la vies d'accés i distribució, destacant la
Ctra. de Collblanc, l‟Avinguda del Carrilet i Av. de Josep Tarradellas i Joan, el Carrer de‟Enric Prat
de la Riba, el carrer de Rosalia de Castro, la Avinguda de Ponent i el Carrer de Mas.
Amb les dades disponibles, no es pot fer una estimació quantitativa del percentatge de persones
que estaran afectades per nivells acústics superiors als quals marca la normativa, encara així, la
tendència probable serà la de mantenir com a mínim els mateixos valors sonors.
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Costes ambientals de la contaminació atmosfèrica y del canvi climàtic
Els costos externs associats a la contaminació per a l'escenari tendencial es poden observar en la
següent taula.

Veh. Privat

Costos
social

Autobús

Camions

Moto

Ciclomotor
TOTAL

Dièsel

Gasolina

Dièsel

Dièsel

Gasolina

Gasolina

Situació
actual

1.557.752,85 €

1.303.569,17 €

86.798,16 €

974.120,21 €

178.167,47 €

193.612,70 €

4.294.020,55 €

2019

1.887.202,48 €

1.606.293,63 €

74.415,44 €

787.312,12 €

218.191,05 €

166.674,42 €

4.740.089,13 €

2025

1.611.379,46 €

1.787.610,22 €

61.899,50 €

171.645,63 €

243.198,22 €

185.798,45 €

4.061.531,48 €

Taula 6.7. Costos ambiental de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic

6.2. AVALUACIÓ DEL ESCENARI OBJECTIU
6.2.1. Mobilitat
L‟escenari objectiu del Pla de Mobilitat contempla un increment dels modes no motoritzats i del
transport públic respecte del repartiment modal actual a nivell intern. En conjunt, aquests modes
incrementaran la seva participació lleugerament (actualment ja és molt elevada) i suposaran prop
del 89% del total de la mobilitat en un dia tipus.
Quant a la mobilitat atreta i generada, el principal increment es dóna al transport públic, amb un
augment proper als 3.979 usuaris (en part com a conseqüència del procés de consolidació de la
nova xarxa d‟autobusos urbans i interurbans).

Interns

Connexió

Total (%)

Mode de desplaçament
Nombre

%

Peu - Bici

387.418

78,23 %

65.160

11,69 %

43,00 %

Transport Públic

53.495

10,80 %

291.724

52,36 %

32,80 %

Transport privat

54.311

10,97 %

200.317

35,95 %

24,19 %

495.223

100 %

557.201

100% %

Total

Nombre

%

Taula 6.8. Fluxos de mobilitat intern i de connexió optimista. Any 2019
Font: PMUS

El càlcul dels fluxos ambientals s'ha realitzat sobre la base dels tipus de vies existents hagut de
sobretot al fet que no tot el flux de transport de les vies d‟accés es dirigeix a Hospitalet.

Xarxa l'Hospitalet

veh · km
Actual

2019

2025

Vies d'accés

819.702,00

792.070

768.308

Vies d'accés (solo

24.591,06

23.762

23.049
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Xarxa l'Hospitalet

veh · km
Actual

2019

2025

Xarxa Primària

278.335,00

244.590

237.252

Xarxa Secundaria

116.239,00

96.712

93.810

Xarxa Local

140.083,00

108.421

105.168

Total Xarxa carrers

1.378.950,06

473.485

459.279

Hospitalet)

Taula 6.9. Veh · km segon tipus de vies

6.2.2. Fluxos ambientals
Consum d’energia associada al transport
El consum energètic associat a l'escenari objectiu es mostra en la taula següent, s'observa una
disminució pel que fa a la situació actual a causa que amb les diferents actuacions proposades el
nombre de vehicles que circulen va a ser menor.

Situació
actual

2019

2025

Tep/dia

Tep/dia

Tep/dia

Vies d'accés

86,29

83,38

80,88

Vies d'accés (L’Hospitalet de
Llobregat)

2,59

2,50

2,43

Xarxa Primària

29,18

25,62

24,83

Xarxa Secundaria

12,11

10,06

9,73

Xarxa Local

14,62

11,29

10,93

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de Llobregat)

58,50

49,47

47,92

Taula 6.10. Despesa energètica en els diferents anys

Contaminació atmosfèrica
Les emissions atmosfèriques produïdes per a l'escenari objectiu són les següents:

Situació actual
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

123.237,17

611,13

368,96

13,64

364,04

245.261,07

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.697,11

18,33398616

11,06894094

0,409311902

10,92120875

7.357,83

Xarxa Primària

41.538,33

207,1223941

123,9438105

4,606190866

123,4995272

82.554,40

Xarxa Secundaria

17.168,19

86,27092118

50,98107318

1,908144417

51,5105908

34.054,05

Xarxa Local

20.752,99

104,0479331

61,71374707

2,305021696

62,10002051

41.188,35

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

83.156,63

415,7752345

247,7075716

9,228668882

248,0313472

165.154,64

Taula 6.11. Emissions contaminants totals situació actual
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2019
Emissions kg/dia

CO2

CO

Vies d'accés

119.082,86

462,1532651

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.572,49

Xarxa Primària

NOx

PM10

CH4

CO2eq

284,9428884 2,537082742

256,090182

212.793,05

13,86459795

8,548286651 0,076112482

7,682705459

6.383,79

36.464,98

142,6031538

87,34888348 0,775244256

79,01321004

65.202,41

Xarxa Secundaria

14.232,43

56,31999629

34,15057468 0,301575613

31,20164802

25.474,34

Xarxa Local

15.992,80

63,15190834

38,36282396

0,33908076

34,98737395

28.620,01

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

70.262,70

275,9396563

168,4105688 1,492013112

152,8849375

125.680,56

Taula 6.12. Emissions contaminants totals 2019

2025
Emissions kg/dia
Vies d'accés

CO2

CO

115.510,39 448,2887255

NOx

PM10

CH4

CO2eq

122,0907018

2,378852851 248,4075088 158.575,07

13,44866176

3,662721055

0,071365586 7,452225265

4.757,25

35.310,97

138,2858522

37,54565871

0,733690084 76,64046539

48.559,57

Xarxa Secundaria

13.745,34

54,59099103

14,75150005

0,289561674

30,2631403

18.953,84

Xarxa Local

15.452,95

61,21810326

16,55638324

0,324728574 33,93538176

21.298,07

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

67.974,57

267,5436082

72,51626306

1,419345917 148,2912127

93.568,73

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.465,31

Xarxa Primària

Taula 6.13. Emissions contaminants totals 2025

Igual que succeeix amb el consum energètic les emissions van disminuint per als anys analitzats a
causa de les actuacions propostes i al menor nombre de vehicles que circulen.
Contaminació acústica
Tot i que no hi ha dades disponibles per avaluar quantitativament els efectes de les mesures
proposades sobre la contaminació acústica, es pot dir que el programa d‟actuacions del PMU
contempla un conjunt de mesures que contribuiran a reduir l‟impacte sonor provocat pel trànsit.
Entre aquestes mesures destaquen l‟actualització del mapa acústic de la ciutat amb la finalitat
d'avaluar la incidència del trànsit sobre la xarxa bàsica de la ciutat, la col·locació de paviment
sonoreductor a la xarxa bàsica i tractar d'alliberar la xarxa viària de la ciutat de grans vehicles
pesants, provocant així una disminució dels nivells de contaminació acústica provocats com a
conseqüència del trànsit de vehicles.
La implantació d'aquest tipus de mesures, juntament amb el canvi modal en el qual no s'augmenta
la utilització de vehicle privat, farà que els nivells de soroll siguin previsiblement, inferiors als
existents en l'actualitat.
Costos ambientals de la contaminació atmosfèrica y del canvi climàtic
Els costos externs associats a la contaminació per a l'escenari tendencial es poden observar en la
següent taula.
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Veh. Privat

Autobús

camions

Moto

Ciclomotor
TOTAL

Dièsel

Gasolina

Dièsel

Dièsel

Gasolina

Gasolina

Situació
actual

1.557.752,85 €

1.303.569,17 €

86.798,16 €

974.120,21 €

178.167,47 €

193.612,70 €

4.294.020,55 €

2019

1.604.122,66 €

1.365.350,72 €

56.224,83 €

668.970,65 €

185.463,02 €

141.645,92 €

4.021.777,80 €

2025

1.191.184,04 €

1.321.600,12 €

37.240,10 €

126.885,94 €

179.898,61 €

137.390,59 €

2.994.199,40 €

Taula 6.14. Costos ambientals de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic

6.3. AVALUACIÓ DEL ESCENARI OPTIMISTA
6.3.1. Mobilitat
L‟escenari optimista contempla un creixement més elevat dels modes no motoritzats i del transport
públic, que conjuntament suposaran un increment proper als 6.692 desplaçaments amb una quota
del 89,5%.
En relació amb l‟exterior, el creixement més important es dóna al transport públic, que augmenta
uns 4.410 usuaris diaris.

Interns

Connexió

Total (%)

Mode de desplaçament
Nombre

%

Nombre

%

Peu - Bici

389.491

Transport Públic

53.781

78,65 %

65.250

11,71 %

43,21 %

10,86 %

292.155

52,43 %

32,87 %

Transport privat

51.952

10,49 %

199.796

35,86 %

23,92 %

Total

495.223

100 %

557.201

100 %

Taula 6.15. Fluxos de mobilitat intern i de connexió optimista. Any 2019
Font: PMUS

El càlcul dels fluxos ambientals s'ha realitzat sobre la base dels tipus de vies existents hagut de
sobretot al fet que no tot el flux de transport de les vies d‟accés es dirigeix a Hospitalet.

Xarxa l'Hospitalet

veh · km
Actual

2019

2025

Vies d'accés

819.702,00

745.478

723.113

Vies d'accés (solo
Hospitalet)

24.591,06

22.364

21.693

Xarxa Primària

278.335,00

227.586

220.758

Xarxa Secundaria

116.239,00

88.829

86.165

Xarxa Local

140.083,00

99.393

96.411

Total Xarxa carrers

1.378.950,06

438.172

425.027

Taula 6.16. Veh · km segon tipus de vies
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6.3.2. Fluxos ambientals
Consum d’energia associada al transport
Per a l'escenari optimista el consum energètic obtingut és el següent:

Situació actual

2019

2025

Tep/dia

Tep/dia

Tep/dia

Vies d'accés

86,29

78,48

76,12

Vies d'accés (L’Hospitalet de
Llobregat)

2,59

2,35

2,28

Xarxa Primària

29,18

23,83

23,10

Xarxa Secundaria

12,11

9,23

8,93

Xarxa Local

14,62

10,34

10,01

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de Llobregat)

58,50

45,75

44,31

Taula 6.17. Despesa energètica en els diferents anys

Contaminació atmosfèrica
Les emissions atmosfèriques obtingudes per a aquest escenari són

Situació actual
Emissions kg/dia

CO2

CO

NOx

PM10

CH4

CO2eq

Vies d'accés

123.237,17

611,13

368,96

13,64

364,04

245.261,07

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.697,11

18,33

11,07

0,41

10,92

7.357,83

Xarxa Primària

41.538,33

207,12

123,94

4,61

123,50

82.554,40

Xarxa Secundaria

17.168,19

86,27

50,98

1,91

51,51

34.054,05

Xarxa Local

20.752,99

104,05

61,71

2,31

62,10

41.188,35

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

83.156,63

415,78

247,71

9,23

248,03

165.154,64

Taula 6.18. Emissions contaminants totals situació actual

2019
Emissions kg/dia
Vies d'accés

CO2

CO

112.078,04 434,9679849

NOx

PM10

CH4

CO2eq

268,181669

2,387843712

241,0261677

200.275,91

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.362,34

13,04903955

8,045450069

0,071635311

7,230785032

6.008,28

Xarxa Primària

33.908,53

132,6817401

81,23178666

0,720778672

73,51551734

60.634,21

Xarxa Secundaria

13.047,27

51,72046066

31,31470817

0,276325543

28,65293527

23.356,54

Xarxa Local

14.635,50

57,88429351

35,1150499

0,310163136

32,06846254

26.194,60

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

64.953,64

255,3355338

155,7069948

1,378902662

141,4677002

116.193,63

Taula 6.19. Emissions contaminants totals 2019
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2025
Emissions kg/dia
Vies d'accés

CO2

CO

108.715,60 421,9185602

NOx

PM10

CH4

CO2eq

114,9088304

2,238919056

233,7951693

149.247,04

Vies d'accés
(L’Hospitalet de
Llobregat)

3.261,47

12,65755681

3,447264913

0,067167572

7,013855079

4.477,41

Xarxa Primària

32.831,20

128,6620109

34,92462127

0,682620983

71,30766468

45.155,29

Xarxa Secundaria

12.595,97

50,13032251

13,53664427

0,265891049

27,79137715

17.375,94

Xarxa Local

14.136,39

56,10861023

15,16482116

0,297614949

31,10408942

19.490,67

Total Xarxa carrers
L’Hospitalet de
Llobregat)

62.825,02

247,5585004

67,07335162

1,313294553

137,2169863

86.499,31

Taula 6.20. Emissions contaminants totals 2024

Les emissions atmosfèriques per a l'escenari optimista són menors que per a l'escenari objectiu i
molts menors que per al tendencial, i al seu torn van disminuint amb el pas dels anys, a causa de
les actuacions i a la disminució del nombre de vehicles.
Contaminació acústica
Tot i que no hi ha dades disponibles per avaluar quantitativament els efectes de les mesures
proposades sobre la contaminació acústica, es pot dir, de la mateixa manera que en l‟escenari
objectiu, que el programa d‟actuacions del PMU contempla un conjunt de mesures que
contribuiran a reduir l‟impacte sonor provocat pel trànsit.
Entre aquestes mesures destaquen l‟actualització del mapa acústic de la ciutat amb la finalitat
d'avaluar la incidència del trànsit sobre la xarxa bàsica de la ciutat, la col·locació de paviment
sonoreductor a la xarxa bàsica i tractar d'alliberar la xarxa viària de la ciutat de grans vehicles
pesants, provocant així una disminució dels nivells de contaminació acústica provocats com a
conseqüència del trànsit de vehicles.
La implantació d'aquest tipus de mesures, juntament amb un canvi modal més favorable, ja que es
preveu una disminució de l'ús del vehicle privat, faran que la reducció de la contaminació acústica
sigui major que en l'escenari objectiu.
Costos ambientals de la contaminació atmosfèrica y del canvi climàtic
Els costos externs associats a la contaminació per a l'escenari tendencial es poden observar en la
següent taula.

Veh. Privat

Autobús

camions

Moto

Ciclomotor
TOTAL

Dièsel

Gasolina

Dièsel

Dièsel

Gasolina

Gasolina

Situació
actual

1.557.752,85 €

1.303.569,17 €

86.798,16 €

974.120,21 €

178.167,47 €

193.612,70 €

4.294.020,55 €

2019

1.484.483,95 €

1.263.520,44 €

48.536,89 €

618.955,71 €

171.631,09 €

131.068,07 €

3.718.196,15 €

2025

1.102.123,50 €

1.222.829,15 €

32.013,53 €

117.399,11 €

166.482,24 €

127.130,53 €

2.767.978,06 €

Taula 6.21. Costos ambientals de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic
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6.4. COMPARACIÓ DELS TRES ESCENARIS
6.4.1. Mobilitat
Des d‟un punt de vista de la mobilitat, dels tres escenaris plantejats, l'escenari optimista és en el
qual lògicament més reducció del nombre de vehicles quilòmetres es va a produir: per a l'any 2019
la reducció serà del 21,69% i en 2025 aconseguirà el 24%. Aquest descens és més remarcable en
la xarxa local, on la reducció per a l'any 2019 serà del 29,05% i per a l'any 2025, la reducció serà
del 31,18%. En canvi, en la xarxa primària, la reducció serà una mica menor i estarà situat entorn
del 20%.
En l'escenari tendencial, en tots els tipus de xarxa, es produirà un augment del nombre de
vehicles-quilòmetres especialment per a l'horitzó 2025.

Total Xarxa Carrers L'Hospitalet
700.000,00

600.000,00
Veh · km

500.000,00
400.000,00

tendencial

300.000,00

Objetivo

200.000,00

optimista

100.000,00
0,00
Actual

2019

2025

Fig. 6.1 – Mobilitat en el total xarxa carrers L‟Hospitalet

6.4.2. Consum d’energia y cost total
Tal com es pot observar en la següent figura, en l'escenari tendencial es produeix un lleuger
descens del consum per a l'any 2019 però per a l'any 2025, el consum augmentaria un 11%.
En canvi, en l'escenari objectiu para tota la xarxa de carrers de L‟Hospitalet, per a l'any 2019 es
reduiria un 15,44% i per a l'any 2025 s'arribaria a reduir un 18,09%. Per a l'escenari optimista, la
reducció seria una mica més elevada: per a l'any 2019 es reduiria el 21,79% i pel 2025 s'arribaria
a reduir un 24,26%.
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Consum de energia (Xarxa carrers L'Hospitalet)
70
65

Tep/día

60
55

Tendencial

50

Objetivo

45

Optimista

40
35
30
Actual

2019

2025

Fig. 6.2 – consum de energia

Aquesta mateixa tendència es repeteix per al cost total en tota la xarxa de carrers en L‟Hospitalet:
en l'escenari tendencial per a l'any 2025 el cost total del transport augmentaria un 11% mentre que
en els escenaris objectiu i optimista la reducció aconsegueix l'any 2025 del 18% i del 24%
respectivament.

Costo total (Xarxa carrers L'Hospitalet)
€40.000,00

Euros

€35.000,00
€30.000,00

Tendencial

Objetivo

€25.000,00

Optimista
€20.000,00
€15.000,00

Actual

2019

2025

Fig. 6.3 – Costo total

Per tant, els millors escenaris des d'un punt de vista del consum d'energia i del cost total són els
escenaris objectiu i optimista, si bé les reduccions d'aquest últim són més notables i per tant
millors des d'un punt de vista ambiental.

6.4.3. Contaminació atmosfèrica
Quant al CO2, l'escenari tendencial reflecteix un descens molt petit d'aquest contaminant, un
0,40% per a l'any 2019 però pel 2025 les emissions augmentaran fins a un 10,96%. En canvi, els
escenaris objectiu i optimista sí que suposaran un descens considerable d'emissions tant per a
l'any 2019 com pel 2025; concretament, l'escenari objectiu reduirà les emissions pel 2019 un
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15,51% i per a l'any 2025 les reduirà un 18,26%. Aquestes quantitats són lleugerament superiors
en l'escenari optimista.

CO2

Emisiones Kg/día

100.000,00
80.000,00
60.000,00

TENDENCIAL
OBJETIVO

40.000,00

OPTIMISTA

20.000,00
0,00

Actual

2019

2025

Fig. 6.4 – Emissions de CO2

Aquesta mateixa tendència es repeteix per a les emissions de CO: en l'escenari tendencial, per a
l'any 2019 es produeix un descens del 21,91% encara que després per a l'any 2025, aquesta
reducció és més petita, exactament del 12,97%.
En canvi per a l'escenari objectiu i optimista, les reduccions per a l'any 2019 són del 33,63% i
38,59% respectivament i per a l'any 2025 s'incrementaran lleugerament: 35,65% i 40,46%
respectivament.

CO

Emisiones Kg/día

500,00
400,00
300,00

TENDENCIAL

200,00

OBJETIVO

100,00

OPTIMISTA

0,00

Actual

2019

2025

Fig. 6.5 – Emissions de CO

En les dues figures següents es mostra com la reducció de les emissions de NOx i de partícules
són molt notables en els tres escenaris plantejats.
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NOx
Emisiones Kg/día

300,00
250,00
200,00

TENDENCIAL

150,00

OBJETIVO

100,00

OPTIMISTA

50,00
0,00
Actual

2019

2025

Fig. 6.6 – Emissions de NOx

PM10
Emisiones Kg/díat

10,00
8,00
6,00

TENDENCIAL

4,00

OBJETIVO

2,00

OPTIMISTA

0,00
Actual

2019

2025

Fig. 6.7 – Emissions de PM10

Quant a les emissions de CH4 en l'escenari tendencial la reducció és considerablement menor
que en els altres dos escenaris, i fins i tot entre els anys 2019 i 2025 s'incrementa un 11,47%.
Finalment, les reduccions de CO2 equivalent també són destacables en els tres escenaris encara
que en l'optimista i en l'objectiu són majors situant-se entorn del 25% per a l'any 2015 i del 45%
pel 2025
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CO2 eq
Emisiones Kg/día

200.000,00
150.000,00
TENDENCIAL
100.000,00

OBJETIVO
OPTIMISTA

50.000,00
0,00
Actual

2019

2025

Fig. 6.8 – Emissions de CO2eq

CH4
Emisiones Kg/día

300,00
250,00
200,00

TENDENCIAL

150,00

OBJETIVO

100,00

OPTIMISTA

50,00
0,00
Actual

2019

2025

Fig. 6.9 – Emissions de CH4

Per tant, els millors escenaris des d'un punt de vista de la contaminació atmosfèrica són els
escenaris objectiu i optimista, si bé les reduccions d'aquest últim són més notables i per tant
millors des d'un punt de vista ambiental.

6.4.4. Contaminació acústica
L'escenari tendencial és en l'únic on es va a produir un augment del nombre de vehicles i per tant
la contaminació acústica serà pitjor que en els altres dos escenaris.
En el escenari objectivo, la implantació d'aquest tipus de mesures, juntament amb el canvi modal
en el qual no s'augmenta la utilització de vehicle privat, farà que els nivells de soroll siguin
previsiblement, inferiors als existents en l'actualitat.
La implantació d'aquest tipus de mesures, juntament amb un canvi modal més favorable, ja que es
preveu una disminució de l'ús del vehicle privat, faran que la reducció de la contaminació acústica
sigui major que en l'escenari objectiu.
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6.4.5. Costos ambientals
La comparació dels costos ambientals derivats del canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica
mostra que en l'escenari tendencial, aquests costos s'incrementessin un 10,39% l'any 2019 però
sis anys més tardes es reduiran en un 5,41%.
En els escenaris objectiu i optimista, per a l'any 2019 es produeix una reducció del 6,34% i del
13,41% respectivament i per a l'any 2015 tots dos escenaris superessin el 30% de reducció dels
costos ambientals.
€5.000.000
€4.500.000
€4.000.000
€3.500.000
€3.000.000

tendencial

€2.500.000

Objetivo

€2.000.000

Tendencial

€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
Situació actual

2019

2025

Fig. 6.10 – Costos ambientals
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7. MESURES DE SEGUIMENT I DE SUPERVISIÓ
El PMU es dota d‟un quadre d‟indicadors que li permetran fer el seguiment dels objectius pel que
fa a les variables de mobilitat, ambientals i socials.
La taula següent mostra els indicadors associats als objectius ambientals platejats en aquesta ISA
definitiva. El conjunt d‟aquests indicadors permetrà fer el seguiment ambiental del PMU de
L‟Hospitalet.
mb l'objectiu de realitzar un seguiment adequat d'aquests indicadors, es deurà realitzar un informe
als tres anys i d‟un altre als sis anys, els quals han de ser remesos a la Direcció General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Objectiu ambiental

Indicador

Definició

Autocontenció

Nivell de autocontenció dels
desplaçaments quotidians

Viatges interns al municipi x100/ Viatges totals

Reduir la contaminació
atmosfèrica

Emissions de CO2

Font

Valor
2012

Valor
objectiu

PMUS

47%

Seguiment

t/CO2/any emeses pel sector del transport a
l‟interior de Hospitalet

T CO2/any

CONOPER

83.156,53

-15,4%

Emissions de NOx

t/NOx/any emeses pel sector del transport a
l‟interior de Hospitalet

T NOx/any

CONOPER

247,71

-26,8%

Emissions de PM10

t/ PM10/any emeses pel sector del transport a
l‟interior de Hospitalet

T PM10/any

CONOPER

9,23

-23,3%

Reduir consum energètic
associat al transport

Consum d‟energia final
associada al transport

Tones equivalents de petroli (TEP) consumides
anualment pel sector transports a l‟interior de
Hospitalet

Tep/any

CONOPER

58,5

-11,6%

Millorar la qualitat acústica

Percentatge de població per
sobre dels nivells legals

Nombre de persones per sobre dels nivells legals
x 100/Nombre total d‟habitants

%

Mapa de
soroll

s.d

Seguiment

Fomentar los desplaçament
non motoritzats

Prioritat per a vianants

Xarxa viaria exclusiva vianants o convivència (km)
x 100 / Xarxa viaria total

%

PMUS

11%

Seguiment

Xarxa vies ciclable

Carril bici, vorera bici, zona 30 (km) x 100 / Xarxa
viaria total

%

PMUS

24%

Seguiment

Km

PMUS

1,56

Seguiment

Població amb parada autobús urbà a menys de
250 m x100 / Població tota

%

PMUS

91%

Seguiment

Cobertura autobusos amb interval de pas de 10
minuts o menys (250m)

%

PMUS

11%

Seguiment

Cobertura de transport públic
interurbà

Població amb parada autobús urbà a menys de
600 m x100 / Població tota

%

PMUS

91%

Seguiment

Ocupació mitjana dels
automòbils

Ocupació mitjana dels automòbils en viatges

Nombre

PMUS

1,24

Seguiment

Nombre

PMUS

1,17

Seguiment

Generals

47%

Promoure la utilització del
transport públic davant del
transport privat

Quilòmetres d'itinerari d'autobús
per viari en situació de
congestió en hora punta
Cobertura territorial del
transport públic

Especifico

Unitats

interns
Ocupació mitjana dels automòbils en viatges de

connexió
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Indicador

Definició

Aparcament en via pública

Places d‟aparcament en regulades x 100 / Places
d‟aparcament

Unitats

Font

Valor
2012

Valor
objectiu

%

PMUS

2,4%

Seguiment

% Desplaçament a peu i
bicicleta

%

PMUS

42,9%

Seguiment

% Desplaçament en transport
públic

%

PMUS

32,7%

Seguiment

% Desplaçament en transport
privat

%

PMUS

24,4%

Seguiment
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8. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
8.1. COHERENCIA DEL PLA DEL PLA AMB DIAGNOSIS AMBIENTAL
El Pla de mobilitat urbana de L'Hospitalet de Llobregat planteja una sèrie d'objectius en línia amb
el Pacti per la Mobilitat de L‟Hospitalet, i en els quals s´han basat els propostes plantejades en el
present PMUS. Del diagnostico ambiental s'extreuen una sèrie de debilitades que al seu torn han
estat abordades en la redacció del PMU amb la finalitat de minimitzar-les.
A continuació es presenta una taula en la qual s'estableix la correlació entre les debilitades del
diagnostico ambiental i les propostes del PMU.

Aspecte

Debilitats del Pla de Mobilitat

Objectives del PMU

Mobilitat a peu

Presencia de dos eixes
ferroviaris que atreveixen la
xarxa viaria

Objectiu 1: Afavorir les condiciones de mobilitat dels vianants.

Configuració de la ret viaria
individualitzada per cada barri
sense visió global de conjunt,
itineraris per a vianants no
directes e incòmodes.

-

Propostes dirigides a incrementar la superfície i qualitat
de la xarxa per a vinents, eliminar obstacles
innecessaris, ordenar l‟aparcament de motos i cotxes i
aconseguir voreres amples per garantir l‟accessibilitat
universal en tot espai de pública concurrència.

Objectiu 4: Fomentar un ús racional del cotxe
-

Se proponent 30 zones en la Ciudad y espais on la
prioritat passa als vianants i es fan actuacions per a
pacificar el transit

Objectiu 11: Preveure una configuració de l‟espai públic d‟acord
amb el model de mobilitat
-

-

creació de nous eixos cívics, zones estancials,
actuacions puntuals d‟amplada de voreres i millores de
la connectivitat de la xarxa bicicleta, en detriment de la
utilització de l‟espai per al vehicle privat.
soterrament de les vies de RENFE i per l‟altre en la
posada en marxa de la Línia 9 de metro i l‟ampliació de
les línies 1 i 2, i del Tramvia del Baix Llobregat.

Desplaçaments en
bicicleta

No existeix una bona
connectivitat entre els carrils en
alguns puntós

Objectiu 2: Augmentar la participació de la bicicleta

Desplaçaments en
transport públic

Dotació de carrils bus a
l‟Hospitalet és molt baixa

Objectiu 3: Promoure la utilització del transport públic davant del
transport privat, i oferir un sistema de transport col•lectiu de qualitat
i competitiu

Accessibilitat a les parades de
la xarxa ferroviària bona però
no total, en concreto metro y
Rodalies
Discontinuïtat en la trama
urbana provocada por les línies
C2 y C4 de rodalies que
discorren en superfície

-

-

Alto uso del turisme (78%) por
la alta mobilitat ocupacional
Problemes de capacitat en las
vies de accés a L´Hospitalet

Optimitzar l'oferta en relació amb la seva demanda
potencial i difondre aquesta oferta a la ciutadania.

Objectiu 7: Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un
ús eficient dels diferents mitjans de transport
-

-

Diagnosi en vehicle
privat motoritzat

Proposta de continuar el desenvolupament de la xarxa
de carrils ciclables del Pla Director anterior

una adequada gestió de la intermodalitat pot augmentar
la comoditat dels usuaris i que s'agilitzen els temps de
desplaçament, considerant els diferents modes de
transport com un sistema únic.
transport públic, aquest ha de ser atractiu de cara a la
ciutadania i per tant, les propostes d'actuació s'han
centrat en aquest aspecte.

Objectiu 4: Fomentar un ús racional del cotxe
-

Optimitzar el funcionament de la xarxa
Definir una jerarquia viaria que diferencia la funcionalitat
de cada carrer en vies vertebrals, articulars y veïnals
Se proponent 30 zones en la Ciudad y espais on la
prioritat passa als vianants i es fan actuacions per a
pacificar el transit
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Aspecte

Debilitats del Pla de Mobilitat

Objectives del PMU

Diagnosi de
l‟aparcament

Dèficit global de 1.903 places
d‟aparcament ( Bellvitge i Santa
Eulalia) i dèficit d‟estacionament
residencial en alguns barris y
de curta estància

Objectiu 5: Compatibilitzar l‟oferta d‟aparcament amb la demanda
-

-

Accidentalitat urbana

Augmento del nombre
d‟accidents amb víctimes entre
2008 y 2010 (6,1%)

Objectius 8: Millorar la mobilitat segura mitjançant la reducció de
l‟accidentabilitat.
-

El Pla de Seguretat Viaria de
l‟Hospitalet 2007-2010 no
assolit les objectius.
Accessibilitat a
zones industrial i
centres de treball

Accessibilitat en modes
diferents al vehicle privat i al
transport públic son mínima
Gran Via de L‟Hospitalet
funciona com a barrera entre
les dues zones de la ciutat.

regulació integral de l‟estacionament a la ciutat que
permeti optimitzar el rendiment de les places en calçada
per a un doble ús; residencial en aquelles zones amb
dèficit d‟estacionament i d‟alta rotació en les zones que
presenti activitat terciària que s‟hagi de potenciar.
potenciar l‟ús d‟aparcaments fora de calçada per a
alliberar espai públic i destinar-lo a usos socials o de
desplaçaments a peu, bicicleta, carril, bus, i altres.

reducció de l'accidentalitat, respectant l'espai públic
destinat a cada mitjà de transport.

Objectiu 7: Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un
ús eficient dels diferents mitjans de transport.
-

una adequada gestió de la intermodalitat pot augmentar
la comoditat dels usuaris i que s'agilitzen els temps de
desplaçament, considerant els diferents modes de
transport com un sistema únic.

Taula 8.1 – Coherència del Pla amb Diagnosi ambiental

8.2. REPERCUSSIÓ SOCIOAMBIENTAL DEL PMU
Tal i como preveu la guia per a l‟Avaluació ambiental dels PMU editada per l‟actual Departament
de Territori i Sostenibilitat, no és possible avaluar quantitativament, des del punt de vista del model
de mobilitat i de sostenibilitat, cada una de les mesures individuals que es proposen en un pla.
L‟efectivitat de cada mesura vindrà condicionada per les particularitats tècniques de cada una
d‟elles.
En la taula següent, es mostren els valors absoluts obtinguts per als diferents escenaris i objectius
quantificables i es compara la valoració entre ells. Per a avaluar el compliment dels objectius s‟ha
calculat la variació dels valors obtinguts en els escenaris en l‟any horitzó del Pla (escenari
tendencial, objectiu i optimista) respecte l‟escenari actual.

Variació es
objectiu vs.
esc. actual

Variació es
optimista vs.
esc. actual

-0,41%

-15,44%

-21,79%

64.953,64

- 0,40%

-15,51%

-21,89%

168,41

155,70

-19,88%

-33,63%

-37,14%

1,76

1,49

1,37

-80,93%

-83,83%

-85,06%

42,9%

42,93%

43,00%

43,21%

0,07%

0,23%

0,72%

32,7%

32,66%

32,80%

32,87%

-0,12%

0,31%

0,40%

24,4%

24,41%

24,19%

23,92%

0,04%

-0,86%

-1,97%

Objectiu
ambiental

Escenari
actual

Escenari
tendencial
(2019)

Escenari
objectiu
(2019)

Escenari
optimista
(2019)

Consum
energètic
(tep/any)

58,5

58,26

49,47

45,75

Emissions
CO2 (t/any)

83.156,63

82.824,57

70.262,70

Emissions
NOx (t/any)

247,71

198,47

Emissions
PM10 (t/any)

9,23

Peu+bici
Transport
públic
Transport
privat

Variació es
tendencial
vs. esc.
actual

Taula 8.2 – Objectius ambientals i escenaris propostes
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A continuació, s‟explica el gray d‟assoliment esperat de cadascun dels objectius.
Objectiu 1: Fomentar los desplaçaments non motoritzats.
En l'escenari objectiu, a través de les mesures proposades del PMUS especialment les destinades
a afavorir les condiciones de mobilitat dels vianants, augmentar la participació de la bicicleta i
preveure una configuració de l‟espai públic d‟acord amb el model de mobilitat van a permetre
augmentar el percentatge de Viatges realitzats a peu i bicicleta en un 0,31%.
Objectiu 2: Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat
Gràcies a l'aplicació del PMUS, s'aconseguirà l'augment d'un 0,31% en l'ús del transport públic en
contraposició de l'escenari tendencial que preveia una disminució en el repartiment modal del
0,12%.
Objectiu 3: Minimitzar el consum d’energia
L'escenari objectiu que planteja el PMUS permet una reducció del consum de energia del 15,44%
el que permetrà complir la proposta de reduir un 11,6% en els zones PMQA.
Objectiu 4: Reduir la contaminació atmosfèrica
Quant a la emissions dels gasos d‟efecte hivernacle, el PDM ha proposat que en les zones PMQA,
les reduccions siguin les següents:
-

Emissions de CO2: reducció del 15,4%
Emissions de PM10: reducció del 23,3%
Emissions de NOx: : reducció 26,8%

Si L‟Hospitalet seguís la mateixa tendència que fins ara, les emissions de CO2 no complirien
l'objectiu proposat pel PDM encara que sí els objectius de reducció de PM10 i NOx.
Per contra, les reduccions de CO2, PM10 i NOx superen a les propostes pel PDM.
Objectiu 5: Millora de la qualitat acústica
La implantació de diverses mesures de control de soroll en el escenari objectiu, juntament amb el
canvi modal en el qual no s'augmenta la utilització de vehicle privat, farà que els nivells de soroll
siguin previsiblement, inferiors als existents en l'actualitat.

8.3. PRIORITZACIÓ AMBIENTAL EN LES CRITERIS DE PROGRAMACIÓ
El PMUS incorpora el desenvolupament de les actuacions seleccionades es poden agrupar en 35
grans línies estratègiques. Cada actuació consta d‟una fitxa detallada on s‟anomenen els objectius
establerts, el títol de l‟actuació, una descripció, es relaciona amb els àmbits d‟actuació, es diu la
seva zona d‟actuació, la fase d‟execució, es fa una estimació del cost i si n‟hi ha es diu possibles
fonts de finançament i s‟estableix un indicador d‟avaluació de la proposta.
De cada actuació s‟ha estudiat la seva viabilitat tenint en compte l‟estat del municipi i avaluant les
millores que hi puguin existir. Així, cada actuació s‟integra dins d‟un programa d‟actuacions amb
dos horitzons temporals:
·
·
·

A curt termini: de 1 a 3 anys
A mig termini: de 3 a 6 anys
Execució constant durant els 6 anys de durada del PMU
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Tenint en compte el context actual de crisi econòmica, el PMU ha aplicat unes hipòtesis d‟aplicació
de les propostes del per tal de determinar quines d‟aquestes seran realment aplicades dins del
període de vigència del PMU
La prioritat pressupostaria va destinada en ordre de prioritat a: vianants, seguretat, aparcament i
contaminació com els objectius sobre els què l‟Ajuntament de L‟Hospitalet realitzarà les majors
inversions.
Els criteris ambientals es consideren prioritaris lloc que un dels objectius principals del PMUS és el
de complir els compromisos ambientals als que L‟Hospitalet s‟adscriu, directa e indirectament, que
son:
-

Protocol de reducció d‟Emissions de Kyoto
Objectius ambientals del pla Director de Mobilitat de la RMB
Pacte d‟alcaldes per la reducció de les emissions de Gasos d‟Efecte Hivernacle GEH

A més, el PMUS ha proposat un objectiu específic relativa al control periòdic l‟evolució dels
principals contaminants provocats pel sector del transport (GEH, NOx i PM10) per fer el seguiment
dels efectes de l‟aplicació dels mesuris fixades pel PMU. Dins d'aquest objectiu, s'han proposat set
actuacions, de les quals quatre tenen una prioritat alta i tres una prioritat mitjana.

8.4. DIFFICULTATS TROBADES
De manera general no s‟han trobat dificultats importants a l‟hora de realitzar aquesta avaluació
global del pla. Aquesta s‟ha realitzat incorporant els elements més decisius d‟anàlisi i valoració.
Tanmateix, sí que han sorgit dificultats a l‟hora de donar resposta a alguns aspectes del document
de referència.
-

-

Com a punt de partida, el Documento de Referencia exigia la inclusió en el Diagnostico
dels resultats del seguiment del pacte per a la mobilitat de l‟Hospitalet (2003), amb
l‟evolució dels nou indicadors previstos en aquest, així com el resultat del
desenvolupament dels anteriors plans locals en matèria de mobilitat ( 2002 i 2006). No
obstant això, no s'ha trobat constància de la existència d'aquests indicadors pel que no han
pogut ser considerats.
Actualment el municipi de L‟Hospitalet de Llobregat no té elaborat el seu mapa de
capacitat acústica. Per tant, les dades de soroll empleades para el PMUS procedeixen del
Pla de Soroll del Baix Llobregat.

Així doncs, es pot concloure que de manera general aquesta ISA dóna resposta a tots aquells
aspectes ambientals del Document de referència.
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9. DOCUMENT DE SÍNTESI
Presentació
El Pla de Mobilitat Urbana de L‟Hospitalet s‟emmarca dins de la Llei de mobilitat 9/2003, de 13 de
juny, en base a la qual s‟estableix que, dins de l‟àmbit municipal, els PMU són els instruments
bàsics que permetran configurar les estratègies de mobilitat sostenible.
Aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) forma part del procés d‟avaluació ambiental de
plans i programes al que està subjecte el Pla de Mobilitat Urbana de L‟Hospitalet en compliment
de la Llei 9/2006, de 28 de abril, d‟avaluació ambiental de plans i programes en medi ambient.
El Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) permetrà garantir que les repercussions sobre el medi
ambient dels plans siguin considerades i integrades adequadament des de l‟inici i durant tot el
procés d‟avaluació, tramitació, execució i desenvolupament del Pla.
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) respon al Document de Referencia (DR)
elaborat per la Subdirecció General d‟Avaluació Ambiental en data 12 de febrer de 2013. Aquest
document juntament amb les aportacions y suggeriments que puguin tenir lloc durant el procés
d‟informació pública permetran elaborar el document de la Memòria Ambiental, el qual ha
d‟acompanyar l‟aprovació definitiva del Pla de Mobilitat de L‟Hospitalet.
Pla de Mobilitat Urbana de L’Hospitalet
Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per a configurar les estratègies de
mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal i com s‟estableix a la Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat, l‟elaboració i l‟aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis que,
d‟acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de
prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.
A més, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja la realització
dels PMU a tots els municipis que tinguin una població de dret de més de 20.000 habitants.
Conseqüentment, L‟Hospitalet de Llobregat, amb una població l‟any 2008 de 253.782 habitants ha
de redactar un PMU del seu àmbit territorial.
La redacció del PMU té per objecte principal la elaboració d‟una proposta de mesures per
potenciar la mobilitat sostenible i segura. Aquestes mesures deuran complir amb la legislació
vigent en matèria de mobilitat en concret l‟adequació a les directrius marcades en el PDM del seu
àmbit corresponent (Regió Metropolitana de Barcelona).
El procés de redacció del PMU s‟ha desenvolupat d‟acord a les següents fases del seu
desenvolupament:
-

-

-

Anàlisis:
o Recollida d‟informació
o Anàlisis de l‟oferta existent
o Anàlisis de la demanda
Diagnosi:
o Caracterització/modelització del sistema de mobilitat
o Diagnosi participada de la situació actual i futura
Objectius:
o Establiment d‟objectius. Estudi d‟alternatives
Proposta:
o Propostes participades d‟actuació, programes i indicadors de seguiment
o Tràmits i modificacions.
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Objectius ambientals
S'han establert uns objectius ambientals basats en la en la legislació, d‟àmbit local, regional,
estatal i europea, en el document de referencia de l‟ISA Preliminar i en els objectius establerts al
PDM de la RMB.
En la següent taula es mostra cadascun dels objectius ambientals descrits, les indicadors que
permetran fer el seguiment i la valoració del seu compliment.

Objectiu ambiental

Indicador

Unitats

Valor 2012

Valor
objectiu

Reduir la contaminació
atmosfèrica

Emissions de CO2

T CO2/any

83.156,53

-15,4%

Emissions de NOx

T NOx/any

247,71

-26,8%

Emissions de PM10

T PM10/any

9,23

-23,3%

Reduir consum energètic associat
al transport

Consum d‟energia final associada
al transport

Tep/any

58,5

-11,6%

Millorar la qualitat acústica

Percentatge de població per sobre
dels nivells legals

%

s.d

Seguiment

Fomentar los desplaçament non
motoritzats

Prioritat per a vianants

%

11%

Seguiment

Xarxa vies ciclable

%

24%

Seguiment

Promoure la utilització del
transport públic davant del
transport privat

Quilòmetres d'itinerari d'autobús
per viari en situació de congestió
en hora punta

Km

1,56

Seguiment

Cobertura territorial del transport
públic

%

91%

Seguiment

%

11%

Seguiment

Cobertura de transport públic
interurbà

%

91%

Seguiment

Nombre

1,24

Seguiment

Nombre

1,17

Seguiment

Aparcament en via pública

%

2,4%

Seguiment

% Desplaçament a peu i bicicleta

%

42,9%

Seguiment

% Desplaçament en transport
públic

%

32,7%

Seguiment

% Desplaçament en transport
privat

%

24,4%

Seguiment

Ocupació mitjana dels automòbils

Taula 9.1 – Objectius ambientals, indicadors, y valors

Escenaris considerats
D‟acord amb l‟establert en el document del PMU de L‟Hospitalet, els escenaris considerats han
estat els següents:
-

Escenari tendencial: Es caracteritza pel manteniment d ela tendència actual de
comportament modal de la mobilitat, tant pel que fa a la mobilitat interna com amb la de
connexió (atrets i generats).

-

Escenari Objectiu: Es caracteritza per millorar els valors de repartiment modal actuals en
base a la aplicació en diferents graus d‟abast de les mesures incloses dins el present Pla
de Mobilitat i/o en d‟altres figures de planejament de caire superior.

72

DOCUMENT INFORME DE SOSTENIBILTAT AMBINETAL

-

Escenari Optimista: Es caracteritza per millorar notablement els valors de repartiment
modal actuals destacant un creixement relatiu interanual superior al -5% pel que fa al
vehicle privat.

Per a cadascun d‟aquests escenaris s‟ha avaluat el compliment dels objectius establerts per
aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental.
Avaluació global del PMU de L’Hospitalet
Per a l‟avaluació global d‟aquest PMU s‟ha avaluat el grau d‟assoliment dels objectius ambientals
descrits per a l‟escenari objectiu del 2019.
A la següent taula es mostren los valors assolits en cadascun dels escenaris:

Variació es
objectiu vs.
esc. actual

Variació es
optimista vs.
esc. actual

-0,41%

-15,44%

-21,79%

64.953,64

- 0,40%

-15,51%

-21,89%

168,41

155,70

-19,88%

-33,63%

-37,14%

1,76

1,49

1,37

-80,93%

-83,83%

-85,06%

42,9%

42,93%

43,00%

43,21%

0,07%

0,23%

0,72%

Transport
públic

32,7%

32,66%

32,80%

32,87%

-0,12%

0,31%

0,40%

Transport
privat

24,4%

24,41%

24,19%

23,92%

0,04%

-0,86%

-1,97%

Objectiu
ambiental

Escenari
actual

Escenari
tendencial
(2019)

Escenari
objectiu
(2019)

Escenari
optimista
(2019)

Consum
energètic
(tep/any)

58,5

58,26

49,47

45,75

Emissions
CO2 (t/any)

83.156,63

82.824,57

70.262,70

Emissions
NOx (t/any)

247,71

198,47

Emissions
PM10 (t/any)

9,23

Peu+bici

Variació es
tendencial
vs. esc.
actual

Taula 9.2 – Compliment de objectius ambientals

Els escenaris que major compleixen els objectius proposats és l'escenari optimista i l'objectiu.
Conclusions
En base a les dades obtingudes, es pot concloure que, de manera general, les mesures del PMU
donaran lloc a un escenari de mobilitat per l‟any de referencia 2019 amb uns impactes molt
inferiors als de l‟escenari actual i tendencial.
El Pla permetrà millorar i fomentar los desplaçaments non motoritzats així com promoure la
utilització del transport públic davant del transport privat. Això donarà lloc a la reducció dels
impactes de les principals externalitats ambientals associades a la mobilitat: emissions de CO2,
NOx, PM10 i consum d‟energia final.
Per tant, es pot concloure que el PMUS complirà els objectius establerts en el escenari del PDM.

