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I. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objecte 
 
L’objecte del present document és redactar l’estudi de la mobilitat generada corresponen a l'àmbit del 
sector de Can Vilalba en el terme municipal d'Abrera, a la comarca del Baix Llobregat, com a 
documentació complementària per acompanyar la 33a Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
d'Abrera, en l'àmbit de Can Vilalba, d’acord amb les determinacions que marca el Decret 344/2006, de 
19 de setembre pel que es regula el contingut i la redacció d’aquest tipus d’estudis en compliment de 
les determinacions que estableix l’article 71 del reglament de la llei d’Urbanisme. 
 
Segons l’esmentat Decret, juntament amb la documentació a presentar quan es redacta un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal o una Modificació Puntual del mateix, cal incorporar un Estudi de 
Mobilitat Generada que ha d'analitzar i fer una diagnosi i auditoria de mobilitat a nivell del nucli urbà o 
d’aquest sector concret encaminades a presentar propostes d’actuació amb l’objectiu d’optimitzar el 
sistema de mobilitat del nou sector industrial i que es troba just a sota d'un molt important residencial 
d'habitatges unifamiliars, i valorar les possibilitats pel que fa a la capacitat, accessibilitat... a l’hora de 
desenvolupament del nou sector, però sempre s’hauran de tenir molt present els criteris de sostenibilitat 
i eficiència. 
 
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de desplaçaments 
provocat per una nova planificació urbanística o una nova implantació d’activitats i la capacitat 
d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix 
o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 
 
L’objectiu principal dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) és definir les mesures i 
actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi 
unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transports més sostenibles, i així 
acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.  
 
En la llei 9/2003 es defineixen diversos conceptes entre els que destacaríem: 
 
 - Desplaçaments: itinerari amb origen i destinació definits, en el qual s’utilitzen un o diversos 
mitjans de transport i que es pot dividir en una o diverses etapes. 

- Mobilitat és el conjunt de desplaçaments que les persones han de fer per motiu laboral, 
formatiu, sanitari, social, cultural o de lleure o per qualsevol altre tipus. 
 - Mobilitat sostenible: és la mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cost raonable i que 
minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 
 
Amb aquest estudi es pretén: 
 

- Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del nou sector a reordenar 
- Estimar la mobilitat que generarà l’àmbit d’estudi 
- Identificar els recorreguts d’accés i de sortida a l’àrea que permetin optimitzar la capacitat de 

la xarxa viària. 
- Estudiar la distribució modal dels desplaçaments que s’efectuaran per les possibles 

necessitats que es creïn vers el transport públic. 
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- Identificar els punts conflictius del sistema de mobilitat del nou sector i proposar les mesures 
necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

- Estudiar les necessitats que hi haurà vers l’aparcament. 
 

L’àmbit de la modificació es troba a peu de la carretera Bv-1201 de Martorell a Olesa de Montserrat, 
presenta una forma irregular i està format per una zona residencial, ja desenvolupada i plenament 
consolidada situada al nord de l’àmbit, i per una zona industrial, pendent de desenvolupament que 
presenta una topografia amb passos d’aigua i diverses inflexions del terreny i els sòls afectats pel 
traçat del Quart Cinturó (ja construït). 
 
Com que no es preveu cap mena d'actuació sobre el sector residencial tot el present document se 
centra només en el desenvolupament del sector industrial. 
 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

33a. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D'ABRERA 

ÀMBIT DE CAN VILALBA 

Terme municipal d'Abrera. (Baix Llobregat) 

 

 

4

1.2. Antecedents 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, promou els valors de seguretat, sostenibilitat i integració 
social en el nou model de mobilitat, significant un canvi de tendència, ja que durant les últimes dècades 
el model de mobilitat s’ha basat en els vehicles automòbils com a mitjà principal. El principal objectiu és 
establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones 
i del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments 
necessaris perquè la societat catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una 
accessibilitat amb mitjans sostenibles. Aquesta Llei aporta un conjunt d’eines de seguiment i anàlisi, 
com ara els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. En concret, l’article 18 de la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de mobilitat, determina que com a mínim els plans territorials d’equipaments o serveis, els 
plans directors, els plans d’ordenació municipal i els projectes de noves instal·lacions que es determinin 
per reglament, hauran d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
Per a desenvolupar el que determina l’article 18 de la Llei 9/2003, es va aprovar el Decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. L’objecte d’aquest 
decret és determinar els instruments i projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada; establir les directrius per a l’elaboració d’aquests, el seu contingut i el procediment 
per a la seva tramitació, així com concretar les obligacions de finançament de les persones promotores 
de les actuacions generadores de la nova mobilitat.  
 
Segons l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’han d’incloure, com a document independent, en el planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
La documentació que han de contenir els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a les 
figures de planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin un canvi en la 
classificació del sòl, ve regulada per l’article 12 del Decret 344/2006: 
 

a) Determinació, d’acord amb el que estableix l’article 8, de la mobilitat que generen els diferents 
usos previstos en el planejament, representada en un plànol a l’escala adient. 

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

c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, en els termes establerts 
a l’article 16 representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte 
d’avaluació. 

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

e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles en els termes establerts a l’article 
18, representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació. 

f) Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic corresponent, de les 
estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans existents i de les previstes en un pla o projecte 
aprovat definitivament per l’administració competent. 
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1.3. Àmbit d’estudi 
 

El municipi d'Abrera es troba situada cap a l'extrem nord de la comarca del Baix Llobregat, a banda 
i banda del riu Llobregat. Els habitants estan distribuïts entre el nucli urbà (inclou els nuclis antics 
del Rebato i del carrer Major - La Font), el nucli antic diferenciat de Santa Maria de Vilalba (amb 
els barris del Suro i Can Torres) i les antigues urbanitzacions, ara transformades en barris: Can 
Vilalba, Ca n'Amat, Les Carpes i Sant Miquel. 
 
El municipi té una extensió de 19,89 Km2 i abasta una àmplia zona a banda i banda dels prop de 5 km 
del riu Llobregat, que el travessa, des de la Serra d'en Ribes i el poble d'Ullastrell fins a la plana de Can 
Garrigosa, al límit amb l'Anoia.  
 
El terme comprèn el poble d’Abrera, que n'és el cap, i el poble de Santa Maria de Vilalba, a més de 
nombroses urbanitzacions, com Can Vilalba, Ca n'Amat, les Carpes, Sant Hilari i Sant Miquel, el barri 
de Cant Torres, les caseries de la Colònia del Riu, les Mates, la Roca de la Mona, el raval del Rebato i 
els masos de Sant Ermengol.  
 
El terme limita: 
 

Al nord amb els municipis d'Olesa de Montserrat i Esparreguera (Baix Llobregat) 
Al sud amb Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 
A l'est amb Castellbisbal, Ullastrell i Viladecavalls (Vallès Occidental) 
A l'oest amb Els Hostalets de Pierola (Anoia) 
 

La principal via de comunicació d'Abrera és l’autovia A-2 de Barcelona a Igualada i vers Madrid que 
travessa el terme municipal i a on hi ha dues sortides de la mateixa dins el terme municipal. De l'autovia 
hi arriba la carretera C-55 d’Abrera a Manresa i cap a la Cerdanya a través del túnel del Cadí (l’eix del 
Llobregat). Menys important és la carretera de les Carpes (de Martorell a Olesa) o la que porta a 
Terrassa per Santa Maria de Vilalba i Ullastrell.  
 
En el municipi hi trobem també la carretera B-40 o Quart Cinturó o carretera Orbital que hauria d'unir el 
Baix Llobregat amb el Vallès i que està en fase de construcció, però només hi ha un tram construït que 
connecta amb la A-2 i que arriba fins a la connexió actual amb la carretera de la Diputació o BV-1201 
que connecta els pobles d'Olesa de Montserrat, Abrera, Castellbisbal fins Martorell i que fa de límit de 
ponent del sector  
 
En el municipi hi ha estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la línia Barcelona-Manresa. 
 
El municipi té una extensió d'uns 19,9 km2, que correspon a aproximadament un 4,09% del total 
comarcal, amb una població de l’ordre de 12.334 habitants (any 2018) poc més del 1,59% de la 
població de la comarca, el que dona una densitat de població de 619,8 hab/km2. Molt inferior que la 
mitjana de la comarca (1.666,43 hab/km2). Per tant és un municipi mitjà pel que fa a superfície, però 
amb una densitat molt més baixa que bona part dels municipis de la comarca.  
 
A Abrera destacaríem com a barris o nuclis més importants: 
 

- El nucli antic d'Abrera 
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- Santa Maria de Vilalba amb els barris del Suro i Can Torres. 

- Les antigues urbanitzacions, ara transformades en barris: Can Vilalba, Ca n'Amat, 
Les Carpes i Sant Miquel. 

 
Terme municipal d'Abrera 

 
2. Descripció de la zona: 

 
La zona del projecte es troba en el sector est del terme municipal a uns 1.500 metes del centre del 
poble d'Abrera (sector de Sant Pere) i separat del poble per la vall del riu Llobregat. Concretament és 
un sector que es troba a peu de la carretera BV-1201 a l'entorn del p.k. 3+000 i delimitat entre la 
urbanització de Can Vilalba i l'esmentada carretera. 
 
Tot aquest sector està format per dos subsector clarament diferenciats separats per l'avinguda de 
Circumval·lació.  
 

A l'est del mateix correspon a tot un sector urbà residencial ja consolidat i desenvolupat a on hi 
ha a l'entorn de 500 habitatges 

A l'oest de l'avinguda hi ha un sector encara no desenvolupat totalment urbanísticament a on 
hi trobem una part d'equipaments municipals, diverses activitats industrials (una d'activa i una alta 
enderrocada recentment), així com terrenys encara sense urbanitzar (aproximadament el 50% del 
sector)  
 
Cal puntualitzar que en aquest cas només s'analitza i es valora el sector encara pendent d'ordenar ja 
que sobre el sector residencial no es preveu cap mena d'actuació urbanística en el mateix, ja que 
correspon a sòl urbà totalment consolidat. 
 
Aquest entorn de la zona del projecte es troba totalment delimitat per: 
 

- Al nord la carretera B-40 coneguda com el Quart Cinturó 
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- Al sud el vial d'accés a la urbanització Can Vilalba i la mateixa urbanització (carrer 
Circumval·lació) 

- A l'est tota la urbanització de Can Vilalba i l'avinguda de Circumval·lació 
- A l'oest la carretera de la Diputació BV-1201. 

 
A dia d'avui, dins del sector, hi ha implantada una important activitat industrial (Ferroibérica) i 
l'esplanada ocupada per una antiga activitat industrial que va ser enderrocada no fa massa temps. 
Concretament les dues activitats estan separades per la llera del torrent del Castell que creua de llevant 
a ponent el sector. 
  
El sector en estudi ocupa una superfície a l’entorn d’unes 26,41 Ha i amb unes dimensions d'uns 630 
metres de nord a sud i d'uns 400 metres com a màxim d'est a oest i una forma del sector irregular a on 
es podrien diferenciar diversos subsectors com són: 
 

a/ a l’extrem de ponent: franja industrial que es troba resseguint la carretera de la Diputació i a 
on hi tronem les instal·lacions de l'empresa Ferroibèrica ocupant una superfície a l'entorn de 66.600 m2 
entre les naus i l'esplanada de la part posterior a l'extrem sud-oest. A l'altre costat de la riera hi trobem 
l'esplanada que ocupava una antiga nau industrial que es va enderrocar darrerament, amb una 
superfície estimada d'uns 11.750 m2.  
 
 b/ sector de llevant: ocupat per una massa forestal de pineda de pi blanc amb un estat de 
conservació bastant deficient. Cap el nord la massa forestal és menys densa i fragmentada per la 
presència d'una petita instal·lació per practicar motocròs. Destacar també la presència d'unes antigues 
instal·lacions esportives abandonades. 
 
 c/ extrem nord-oest: terrenys erms i sense vegetació, ocupant una petita esplanada a on no hi 
ha massa forestal i dominat per la comunitat de ripoll i olivarda que certificat que ja fa anys s'havia 
eliminat la vegetació original al ser utilitzada com a àrea d'acopi de materials durant la construcció d'un 
tram de la B-40. 
 
 d/ sector sud-est: àrea d'equipaments a l'entorn de l'antiga masia de Can Vilalba (local social 
de propietat municipal) a on hi trobem també diverses instal·lacions esportives, algunes degradades i 
abandonades i on destaca sobre tot el Centre d'Atenció Primària (CAP) amb un important vial d'accés 
des del carrer Circumval·lació. 
 
Tot el sector es troba creuat gaire be en la seva part central, pel torrent del Castell que discorre d'est a 
oest i també creua el sector residencial i no massa allunyat a ponent porta les seves aigües al riu 
Llobregat. Presenta una llera oberta però bastant degradada. 
 
Per sobre de tot aquest sector pendent d'ordenar es troba tot el sector residencial de Can Vilalba, ja 
qualificat com a sòl urbà consolidat a on hi ha a l'entorn de 500 habitatges tant primeres com segones 
residències  
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Les coordenades UTM de la zona de projecte són: 
 

 X Y Z Sector 

Extrem nord-est 409.845 4.598.005 97 
 
Avinguda Circumval·lació 

Extrem nord-oest 409.540 4.5.97.810 74 
Carretera BV-1201 i ronda 
accés al Quart Cinturó 

Extrem sud-est 410.070 4.597.310 83 
 
Avinguda Circumval·lació 

 
Extrem sud-oest 

409.830 4.597.170 67 
Accés a la urbanització Can 
Vilalba 

  

 
 
L’accés a la zona d’estudi, a dia d’avui, es pot fer: 
 

- Des de la carretera A-2 a l'alçada del p.k. 583,5 s'agafa la sortida B-40 o Quart Cinturó i en uns 
2250 metres aquest s'acaba i s'agafa la sortida a la BV-1201 que passa per davant de la zona del 
projecte i la carretera fa de límit de ponent. 

- També des de la carretera A-2, a l'alçada del p.k. 587,5 hi ha la connexió amb la carretera BV-
1201 que cal agafar-la en direcció NW i a l'alçada del p.k.. 3,5 hi ha l'accés al sector. 

 
Quan passem a analitzar la mobilitat del municipi d'Abrera tenim de diferenciar de com és la mateixa 
dins del nucli urbà i a l'entorn de la urbanització de Can Vilalba. El primer no té pràcticament cap 
incidència en el nostre projecte que es concentra totalment en tot l'entorn d'aquesta àrea de Can Vilalba 
situada a l'entorn de la carretera de la Diputació. 
 

Zona projecte 

Urbanització 
Can Vilalba

Quart Cinturó 

Riu Llobregat 
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Pel que fa a la mobilitat hi ha trets característiques fonamentals a Abrera destacaríem: 
 

- La majoria dels desplaçaments amb origen o destí Abrera es donen per mobilitat obligada 
(treball, estudis) amb la Regió Metropolitana de Barcelona. 

- A l'entorn del 50% dels desplaçaments totals són interns dins del mateix terme municipal 
- Gran part d'aquests desplaçaments es fan amb vehicle privat (més del 80%). El transport 

públic s'utilitza sobre tot a nivell intern (dins del propi municipi). 
- Els desplaçaments a peu o en bicicleta no arriben al 20% del total 
- Casc urbà petit, amb poca extensió (diàmetre d'uns 500 metres) i relleu planer el que en 

teoria hauria de facilitar els desplaçaments a peu o en bici. 
- Bona mobilitat per a vianants a l'interior del nucli urbà. 
- La mobilitat del centre als diferents barris o entre els diferents barris és molt complicada a 

peu o en bici ja que diverses estructures viàries i ferroviàries que creuen en terme fan 
complicat l'accés amb aquests mitjans.  

- Aquests desplaçaments a peu o en bicicleta es donen sobre tot dins del casc urbà 
- Connexió ferroviària (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) amb estació a Abrera de 

les línies S4 i R5 (recorregut Manresa- Plaça Espanya a Barcelona), que a més de 
connectar amb Barcelona també connecta amb poblacions veïnes. 

- Servei urbà d'autobusos que connecten el nucli urbà amb els diferents barris i 
urbanitzacions importants 

- Al centre històric hi ha diversos carrers destinats a la prioritat del vianant 
- No hi ha una xarxa ciclista ben implantada i senyalitzada 
- Barri de Can Vilalba amb accés correcte des de la carretera de la Diputació, des del Quart 

Cinturó des de l'autovia A-2,  amb un vial important (avinguda Circumval·lació), però accés 
complicat des del nucli urbà ja que no hi ha una connexió directa i fàcil. 

- Dins la urbanització de Can Vilalba trànsit sense problemes, poc congestionat i amb 
estacionament fàcil. 
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II. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT 

 
2.1. Població 

 
La densitat de població d'Abrera és de 619,8 hab/km², com ja s'ha dit, molt per sota de la mitjana de la 
comarca del Baix Llobregat l (1.666,43 hab/km2), però per sobre a la de Catalunya (233,53 hab/km2).  
 
Si analitzem l’evolució de la població del poble i la comparem amb l’evolució de Catalunya i del Baix 
Llobregat tenim que: 
 

 1787 1887 1900 1920 1950 1970 1981

Abrera 225 944 848 810 667 1.645 4.221 

Baix Llobregat        

Catalunya   1.966.382 2.344.719 3.240.313 5.122.567 5.949.829 

 
Si ja entrem en més detall podem analitzar quina ha estat l’evolució de la població en els últims 28 anys 
al municipi i també comparativament amb la comarca i Catalunya: 
 

 1991 2000 2003 2006 2011 2015 2018

Abrera 5.464 8.177 9.166 10.244 11.611 12.071 12.334 

Baix Llobregat 610.192 678.724 730.111 767.967 803.705 806.051 819.168 

Catalunya 6.059.494 6.174.547 6.558.740 7.134.697 7.539.618 7.518.106 7.600.065 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

L’evolució de la població a la comarca dels darrers vuit anys mostra una clara tendència al creixement 
sostingut: en vuit anys la població de la comarca ha augmentat en un 15,2%, passant dels 678.724 
habitants l’any 2000, als 781.749 el 2008. Aquest creixement és superior a l’experimentat a la Regió 
Metropolitana de Barcelona (que ha augmentat en un 13,9%), però inferior al del conjunt de Catalunya 
(17,6%). 
 
Com es pot apreciar, Abrera va fer un creixement molt important de la població a partir dels anys 70 del 
segle passat i continua creixent a dia d'avui, tot i que en els darrers anys amb un creixement més petit. 
El creixement més gran es va donar ala dècada 1990-2000 sobre tot amb la implantació de les zones 
residencials com Can Vilalba o Ca n'Amat i especialment quan una part de les construccions ja existents 
van passar de ser segones a primeres residències. 
 
Tot seguit hi figura el gràfic de l’evolució de la població a Abrera: 
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Concretament la població resident a Abrera, amb les dades que disposem de l’any 2.016 estava 
repartida de la següent manera: 
: 

Abrera Nucli 
urbà 

Can 
Vilalba 

Ca
n'Amat 

Les 
Carpes 

Santa Maria i 
Can Torres 

Sant 
Miquel 

Can 
Sucarrats  

Sant 
Ermengol 

Dissemi
nats 

12.216 9.068 1.494 658 717 193 39 1 1 46 
 

74,23% 12,23 % 5,38 % 5,87 % 1,58 % 
0,32% 

0,08 % 
0,08% 0,38% 

 
Pel que fa a la piràmide d'edat Abrera és un municipi amb una població considerablement més jove que 
la mitjana de l'Àmbit Metropolità i del conjunt comarcal com també dels municipis veïns, tot i que 
actualment l'estructura de la població és una mica més envellida que en 1996, malgrat que el 
percentatge d'infants i joves segueix essent més elevat que el del grup de gent gran. 
 
Referent a la distribució dels habitatges i segons dades de l'IDESCAT de l'any 2011, a Abrera hi havia 
un total de 5.222 habitatges amb la següent distribució: 
 

 Nombre habitatges Percentatge 

Principals 4.550 85,49 % 

Secundaris  503 9,45 % 

Buits 269 5,05 % 

Totals 5.222  

 
Per tant podem veure que hi ha un percentatge significatiu d'habitatges que no estan habitats 
permanentment (buits) i també cal destacar un percentatge alt de segones residències, la majoria no 
dins del nucli urbà sinó en les dues urbanitzacions més importants com són Ca n'Amat i Can Vilalba. 
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 2.2. Dades socioeconòmiques 
 
Quan analitzem l’activitat econòmica del municipi es caracteritza, com en bona part de Catalunya per 
un domini del sector serveis que dona feina a un 52,68% de la població ocupada del municipi (segons 
dades del 2011 hi havia 6.440 persones treballant) i, mentre que la construcció es troba per sobre del 
6% mentre que l’agricultura no hi ha, teòricament, població ocupada, però per contra la industria té un 
pes específic molt important dins el municipi (a l'entorn del 41,26%) degut sobre tot als importants 
polígons industrials que hi ha en el municipi i també en els pobles veïns. 
 
El model econòmic actual de la vila és fruit de la transformació de l'antic poble agrícola a una vila 
bàsicament industrial. Abrera ha esdevingut un municipi plenament industrialitzat, procés que s’inicià a 
la fi de la dècada de 1960 amb la instal·lació de diverses indústries.  
 
Abrera té diversos polígons industrials (Can Socarrats, Can Moragues, el Polígon Barcelonès) que 
acullen un bon nombre d’empreses. Els principals sectors són el de la metal·lúrgia, el del paper, el tèxtil, 
el químic, el de la fusta, el de l’alimentació, el de material elèctric i, sobretot, el de l’automòbil. També 
dins el terme municipal hi ha part de la factoria de l'empresa SEAT. El sector de la construcció també 
ha tingut cert dinamisme, i té un pes específic dins el poble com activitat econòmica. Influeix en aquest 
fet la relativa saturació de les viles veïnes (Martorell, Olesa i Esparreguera) mentre que Abrera encara  
hi ha disponibilitat de sòl urbanitzable. 
 
Abrera té un sector terciari que es troba en creixement, però el petit comerç ha anat a la baixa sobre 
tot per la proximitat a grans centres comercials en pobles veïns.  
 
Antigament, els conreus principals eren els cereals, l'olivera, els ametllers i de forma molt especial la 
vinya. De fet, el municipi forma part de la DO Penedès, encara que no s'hi produeixi cap vi reconegut 
Cap a l'any 1930, però, es redueix molt l'extensió de les vinyes, perquè aquest conreu no es considerava 
rendible, en favor de les plantacions d'arbres fruiters. Hi ha també horta, oliveres i ametllers. La 
ramaderia se centra sobretot en el bestiar oví. 
 
Des de la dècada de 1960, el constant augment de la industrialització i la construcció d'habitatges ha 
comportat que cada vegada hi hagi menys terreny dedicat als conreus i la pràctica desaparició de l'ofici 
de pagès. Als anys seixanta i setanta, algunes empreses tèxtils i especialment l'escorxador Purlom 
comencen a absorbir tota la mà d'obra local i n'atrauen molta més de forana; en el cas d'aquesta darrera 
empresa fins i tot es promou la creació de tot un barri nou (aleshores anomenat "els Pisos") per als 
seus treballadors i aquest fet comportà una empenta inicial pel comerç. Des de la construcció de la 
planta SEAT de Martorell, a finals dels anys setanta, i fins a l'actualitat, el teixit industrial d'Abrera s'ha 
anat especialitzant en gran manera en el sector de l'automoció. 
 
Des dels anys 90 Abrera ha viscut un període de forta expansió econòmica. Desprès la instal·lació de 
la Seat el 1992. El creixement de la base productiva del municipi ha continuat fins a dia d'avui. Així, 
durant la segona meitat dels anys noranta, el nombre d’assalariats registrats en empreses d’Abrera 
s’ha, pràcticament, duplicat, passant de 3.132 el 1996 a 6.223 el 2002. Aquest creixement, superior al 
10% anual, s’ha donat en els tres grans sectors d’activitat: indústria, construcció i serveis. 
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Esmentar que des dels anys noranta, l'activitat més sobresortint, i que segueix augmentat, és la logística 
(i no només de l'automòbil). I també en aquesta època comença a prendre una certa importància el 
sector del comerç i del lleure, amb la implantació el 1997d'un centre comercial i, ja el 2008, amb la 
creació del Mercat Municipal. Convé destacar que la tendència actual dels polígons industrials és a 
admetre cada cop més activitats terciàries. 
 
El turisme té un pes específic mínim en l'economia del poble com ho demostra el fet que només hi ha 
39 places d'allotjament en un únic establiment hoteler, però no hi  ha cap càmping ni tampoc cap 
establiment de turisme rural. Concretament tenim, segons dades de l'Idescat per l'any 2011: 
 

 Hotels Càmping Turisme rural 

 Núm. 
establiments 

 
Places 

Núm. 
establiments

 
Places 

Núm. 
establiments 

 
Places 

 
Abrera 

1 39 0 0 0 0 

 
L’inventari forestal i ecològic de Catalunya, del Centre de Recerca Ecològica i Forestal de Catalunya 
(CREAF), recull les següents dades en % de superfície sobre un total de 1.184 Ha corresponents a 
l’àmbit municipal de la Seu d’Urgell (s’expressa en %) i comparant-ho amb la comarca de l’Alt Urgell 
tenim: 
 

Municipi 
Bosc 

Matollar Prats Altres
Improductiu 

Conreus
Total 
(ha) Dens Clar Natural Artificial 

Abrera 28,98 0,18 12,27 5,05 0,01 3,51 17,80 32,19 1.981 

Baix Llobregat 29,28 0,41 19,95 2,38 0,44 2,41 21,99 23,12 48.642

 
Analitzant la taula amb les proporcions de cobertes del sòl es pot veure com només el 26% de la 
superfície de la Seu d’Urgell correspon a terreny forestal, mentre que els conreus es troben per sobre 
del 55% percentatge molt superior a la mitjana de la comarca que té un domini molt més clar del terreny 
forestal (superior al 55%), destacant també el sòl urbà que és prou significatiu a la Seu (10% del terme), 
mentre que a la resta de la comarca només arriba a poc més del 15%. El municipi de la Seu d’Urgell té 
una concepció molt més de ciutat que de poble. 
 
Tot i així, evolutivament l’agricultura ha anat perdent pes tant a la comarca com també en el municipi, 
a on el sector terciari ha anat agafant importància i l’expansió de la construcció ha fet perdre superfície 
de terrenys a conrear. 
 
Segons dades de l'IDESCAT de l'any 2.009 a Abrera hi havia un total de 521 Ha de superfície agrícola, 
concretament 211 Ha de terres llaurades i 310 Ha de pastures permanents. 
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2.3. Parc de vehicles 
 
El parc mòbil l’any 2.017 era de 10.063 vehicles, que suposa un índex de motorització (IdM) de 813,96 
que vol dir que per cada 1.000 habitants hi ha 814 vehicles. A destacar per exemple que l’any 2.000 hi 
havia un parc de vehicles de 7.163 i índex de motorització (IdM) era de 667,38 vehicle si s’ha anat 
produint un lleuger increment en aquests darrers anys. 
 
En la taula que ve a continuació, es pot observar quina ha estat l’evolució del parc de vehicles de la 
Seu d’Urgell  entre els anys  2000 i el 2016 (últim any amb dades) 
 

Any 
Total 

Vehicles  Turismes  Motocicletes
Camions i 
Furgonetes Tractors

Autobusos 
i altres 

IdM  
(Vehicles) 

IdM 
(turismes)

2017  10.063  6.991  1.165  1.209  84  614  813,96  565,48 

2016  9.700  6.813  1.125  1.194  85  483  784,60  551,08 

2015  9.441  6.655  1.061  1.189  87  449  763,65  538,30 

2014  9.338  6.610  1.024  1.192  69  443  755,32  534,66 

2013  9.284  6.606  1.003  1.187  68  420  750,95  534,34 

2012  9.273  6.618  980  1.196  72  407  750,06  535,31 

2011  9.261  6.607  956  1.200  79  419  749,09  534,42 

2010  9.217  6.558  920  1.223  95  421  745,53  530,45 

2009  9.149  6.525  863  1.241  96  424  740,03  527,78 

2008  9.213  6.559  844  1.258  107  445  745,21  530,53 

2007  9.990  6.518  801  2.143  114  414  808,06  527,22 

2006  8.484  6.156  697  1.164  97  370  686,24  497,94 

2005  7.789  5.739  533  1.065  109  343  630,03  464,21 

2004  7.245  5.387  467  978  107  306  586,02  435,74 

2003  6.714  5.060  410  933  81  230  543,07  409,29 

2002  6.411  4.869  405  875  77  185  518,56  393,84 

2001  6.039  4.594  393  838  58  156  488,47  371,59 

2000  5.730  4.288  363  817  69  193  463,48  346,84 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Aquestes dades presenten un creixement constant i progressiu dels vehicles que poc a poc ha anat 
pujant el total dels mateixos des de l'any 2.000, fins i tot en el període de la crisi econòmica, però aquest 
creixement ha estat lligat amb l'increment de la població del poble. Si be, en aquest període de temps 
el total de vehicles va pujar no va passar el mateix amb l'índex de motorització que si va notar una 
davallada els anys de crisis (2008 a 2015) i només a tornar a recuperar els valors anteriors a aquest 
temps a partir de l'any 2.017. 
 
Destacar que si ve ara tenim el màxim en el nombre total de vehicles, perquè fa referència als vehicles 
industrials (camions i furgonetes) encara no s'han recuperat els valors màxims dels anys anteriors al 
2007poc significatiu del parc de vehicles malgrat que el màxim es va donar l’any 2009. 
 
El mateix està passant amb els tractors però en aquest cas no s'han recuperat els valors a l'any 2017 
ja que aquest fet ha anat lligat amb la regressió de l'activitat agrària en el poble. 
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2.4. Mobilitat obligada 
 
La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o d’estudi, 
mentre que la mobilitat no obligada és aquell que es realitza per motius de l’oci. És a dir, és aquell que 
es produeix des del domicili per motius de feina i/o estudi, considerant solament el primer viatge que es 
realitza al dia. S’estima que la mobilitat obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les hores punta del 
matí. 
 
Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen a l’Enquesta de Mobilitat quotidiana de 
l’any 2001 (EMQ 2001). És la darrera enquesta de mobilitat obligada realitzada, i la darrera base de 
dades amb una significança estadística suficient per poder ser aplicada a un municipi com Abrera que 
forma part, a l'igual que la comarca del Baix Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
 
L’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) recull les dades referents al primer viatge que realitzen al matí 
els residents que treballen o estudien fora de casa, i només per aquests motius específics. Són, per 
tant, xifres diàries corresponents únicament als dies feiners i referides aproximadament a la meitat de 
la mobilitat obligada de tot el dia, ja que compatibilitzen només el primer desplaçament del matí, però 
no la tornada. Tot i que aquests desplaçaments només representen una part de la mobilitat generada 
constitueixen una bona base analítica, ja que la informació obtinguda a través d’una enquesta censal té 
una amplitud difícilment comparable a la d’altres tipus d’enquesta. L’EMO permet determinar els fluxos 
de desplaçaments més remarcables en la mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que 
s’estableixen entre els diferents punts del territori. 
 
Les dades per fer aquesta anàlisi provenen de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) dels anys 2001 
i 1996; no s'han pogut trobar dades més actuals. A partir d’aquestes dades, es vol fer una aproximació 
a la realitat de la mobilitat obligada d'Abrera, tot i que no serà especialment representativa ja que 
reflectirà no una realitat actual sinó de la 17 anys enrere, sobre tot pel fet que el poble ha tingut un 
creixement molt important tant pel que a la població (any 2001 era 8.454 hab. i l'any 2017 12.363) com 
el parc de vehicles (any 2001 era de 6.039 i l'any 2017 era de 10.063 vehicles). 
 
Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada a l’any 2.001 a Abrera es van generar cada dia una mitjana 
de 11.636 desplaçament de mobilitat quotidiana. Aquests desplaçaments es van fer quan el parc de 
vehicles era de 6.039 vehicles, i cal extrapolar-ho al 2.017 quan el parc de vehicles era de 10.063, per 
tant, un increment de 66,63% de manera que per obtenir una dada més real s’incrementen també els 
desplaçaments amb aquest mateix percentatge, dona un total de 19.389 desplaçaments. 
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Una de les característiques de la vida metropolitana són els desplaçaments obligats per motiu de treball 
o estudi. Pel que fa a desplaçaments per motiu de treball, es constata un augment del lloc de treball 
fora del propi municipi, que passa de 1.202 desplaçaments el 1991 a 1.812 el 1996 i 2.212 el 2001.  
 
En aquest cas Martorell i Barcelona són sempre les principals destinacions. Respecte el temps 
necessari per arribar a la feina, segons dades de 2001, un 25% dels treballadors i treballadores 
necessiten entre 20 minuts i 1 hora (representa el 48% dels que treballen fora del municipi), mentre que 
el 64% arriba a la feina en menys de 20 minuts. 
 
Pel que fa als desplaçaments obligats dels estudiants, també pel 2001, un 56% (339 estudiants) ho fa 
fora d’Abrera, necessitant un 69% dels quals entre 20 minuts i una hora de desplaçament. Com es pot 
observar per aquestes dades, el col·lectiu d’estudiants, tot i menys important numèricament que el de 
treballadors i treballadores, es veu més afectat pel temps de desplaçament obligat necessari. 
 
Els desplaçaments amb origen o destinació a Barcelona es feien al 2.001 preferentment amb transport 
privat (62%). Aquest percentatge era molt diferents al que es dona per accedir a Martorell (91%), a 
Olesa (91%) i Esparreguera (91%), això vol dir que en bona part el transport públic només s'utilitza per 
anar a Barcelona i als pobles veïns s'hi va amb vehicle privat. Aquest és un fet rellevant que posa de 
manifest la manca d'una bona xarxa de transport públic de connexió amb la zona central metropolitana, 
però les relacions amb les àrees de treball de Martorell i dins la pròpia vila no estan ben resoltes amb 
els serveis públics actuals. 
 
Si analitzem els desplaçaments interurbans  per a raons de treball al municipi d'Abrera, veiem que els 
desplaçaments per raons de treball hi ha un percentatge molt alt de residents fora del municipi (78,2%) 
i només el 21,8 dels desplaçaments totals són de gent resident a Abrera, per tant Abrera és un gran pol 
d'atracció de treballadors. 
 
Els desplaçaments per raons de treballs es fan sobre tot en vehicle privat (76,27%), i molt menys en 
transport públic (15,44%) i a peu o en bicicleta molt poc significatiu (6,77%) 
 
Els principals focus d'origen dels desplaçaments per treball són: 
 

Barcelona Olesa Esparreguera Martorell Hospitalet Cornellà 

847 807 777 645 448 255 

12,86% 12,26% 11,80% 9,79% 6,80 3,87 

 
D’aquests desplaçaments més del 90 % (13.124 en total) es fan sempre en vehicle privat i només 218 
es fan a peu o en bicicleta (No motoritzats) i 1.208 en transport públic 
 

 Barcelona Olesa Esparreguera Martorell Hospitalet 

Vehicle privat 526 695 706 587 271 

Transport públic 304 101 68 52 174 

No motoritzat 11 9 <4 < 4 < 4 
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2.5. Autocontenció i autosuficiència  
 

A partir de les dades de mobilitat espacial i l’activitat laboral, s’obtenen els índexs d’autosuficiència i 
d’autocontenció 
 
L’índex d’autocontenció és la relació entre els desplaçaments laborals (o d’estudis) dins del municipi i 
els desplaçaments totals dins i fora del municipi. És a dir permet detectar quina és la capacitat que té 
el municipi de retenir treballadors residents. 
 
L’índex d’autosuficiència relaciona els treballadors residents d’una població que treballen en el propi 
municipi respecte del total de llocs de treball de la localitat. Per tant posa de manifest la capacitat de 
cobrir els llocs de treball amb treballadors residents al propi municipi. 
 
En el cas d'Abrera destaca que, per raons de treball, segons dades de l'any 2001, hi havia 1.836 
residents ocupats en el municipi i 6.585 no residents que treballaven a Abrera. Per contra només hi 
havia 2.235 residents ocupats a fora del municipi 
 
Índex autocontenció laboral (1.836 a dins i 2.235 a fora) = 45,10% el que equival a dir que gaire be 4,6 
de cada 10 residents al municipi tenen el seu lloc de treball al mateix municipi.  
 
Índex de contenció per estudis (132 a dins i 339 a fora) = 38,93% per tant només 4 de cada 10 estudiants 
de més de 16 anys en el poble. 
 
Les dades que disposem d'Abrera són. 
 
 a/ Índex d’autocontenció: 
 

 1991 2001 

Residència i treball en el municipi 877 1.836 

Residència en el municipi i treball fora del municipi 1.202 2.235 

Residència fora del municipi i treball en el municipi 1.431 6.585 

Població ocupada total 2.079 4.313 

Autocontenció 42,18% 45,10% 

 
En total l’índex d’autocontenció per a mobilitat obligada (per motius de feina i per motius d’estudis) és 
del 45% per tant el municipi no té massa capacitat de retenir la seva població de manera que treballi 
en el propi municipi, ja que més de la meitat de població treballa a altres municipis. Destacar el petit 
increment que es va donar en 10 anys i que es valora en un 3%. 
 
 b/ Índex d’autosuficiència 
 

 1991 2001 

Residència i treball en el municipi 877 1.836 

Residència en el municipi i treball fora del municipi 1.202 2.235 

Residència fora del municipi i treball en el municipi 1.431 6.585 

Total treball al municipi 2.079 4.313 

Autosuficiència 42,18% 42,57% 
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En aquest cas l’índex d'autosuficiència es manté bastant estable en el període de 10 anys i resulta 
lleugerament inferior a l'índex d'autocontenció, i es veu que de cada 10 persones que treballen a Abrera 
només 4 són residents al poble i gaire be venen de fora a treballar. 
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2.6. Principals pols d’atracció i generació de desplaçaments 
 
Els principals focus d’atracció de l'entorn d'Abrera els pobles veïns de la comarca i sobre tot la capital 
Barcelona per a la seva proximitat. 
 
Així tant per raons laborals com d'estudis com també d'oci i compres, molta gent del poble es desplaça 
fins a Barcelona, tot i que també hi ha desplaçaments cap els pobles veïns, sobre tot per raons laborals 
com són Esparreguera, Olesa i sobre tot Martorell per la gent que va a treballar a la fàbrica SEAT o les 
industries satèl·lits del seu entorn. 
 
Destaca també els desplaçaments per raons de compra cap els grans centres comercials propers que 
trobem sobre tot a Martorell (polígon Ca'n Amat). 
 
Per raons d'estudis i per població de més de 16 anys, hi ha un alt percentatge d'universitaris que van a 
Barcelona, mentre que per estudis mitjos van cap a Martorell i també sobre tot Olesa de Montserrat a 
on hi ha l'Institut.  
 
Si ho analitzem a nivell municipal tenim que els centres d'atracció més destacables són: 
 
 a/ mobilitat externa: 
 

- Polígons industrials amb desplaçament de la gent per anar a treballar. 
- Col·legis (secundaria i universitaris) 
- Centres comercials 
- Hospital Sant Joan de Deu Martorell 
 

 b/ mobilitat interna: 
 
- El centre del poble 
- Centre comercial Avinguda Ca n'Amat 
- Les urbanitzacions de fora del nucli urbà 
- Instal·lacions sanitàries (CAP Abrera, CAP Can Vilalba) 
- Escoles (CEIP Ernest Lluch, CEIP Platon, Escola Bressol 
- Equipaments culturals (arxius, museus...) 
- Equipaments esportius municipals (piscina 
- Església 
- Estació ferrocarrils 
- Zones verdes i parcs 
- El mercat municipal 
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III. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 

3.1. Situació 
 

1/ Infraestructures de la xarxa bàsica:  
 
La xarxa bàsica és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància i inclou 
també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància. En forma part, també, la 
xarxa arterial integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o 
parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas. 
 
En el cas d'Abrera les infraestructures de la xarxa bàsica que hi trobem són les següents: 
 

- Autovia A-2 de Madrid a Barcelona i França. És una de les sis autovies radials d'Espanya i 
l'única autovia radial de Catalunya. Comunica Madrid amb Barcelona passant per Guadalajara, 
Saragossa i Lleida entre moltes altres localitats. Hi passen per la mateixa un bon nombre de vehicles, 
sobre to pesats, que deixen l'autopista AP-7 i van cap el centre de la península i Portugal. Presenta un 
volum de trànsit molt important i enllaça amb l'autopista AP-7 a Martorell. Dins el terme municipal 
d'Abrera gaire be divideix el municipi en dues parts, on hi ha el poble i Can Vilalba i a ponent a on hi ha 
tot el sector de Ca n'Amat i el polígon industrial de Sant Ermengol. Hi ha una sortida a l'entorn del p.k. 
583 que dona accés al poble i al sector industrial.  

 
-Autovia B-40 o Quart Cinturó que s'hi inicia i s'acaba amb l'Autovia A2 fins a la carretera BV-

1201 d'Olesa de Montserrat - Martorell. Enllaça amb la comarcal C-243c de Martorell a Terrassa. També 
es coneix amb el nom de Ronda del Vallès i, oficialment, Autovia Orbital de Barcelona. És una autovia 
de nova construcció i que no està acabada sinó que es troba en diverses fases d'estudi, projecte, 
aprovació, licitació, construcció i ús, segons el tram. En una primera fase connectarà l'A-2 a Abrera, 
amb Terrassa. Posteriorment, ha de continuar fins a Granollers i Mataró pel nord, i fins a Sant Sadurní 
de Noia pel sud, enllaçant tots dos extrems amb l'autopista AP-7. Es planteja com a part d'un eix 
europeu que evitarà passar per l'Àrea Metropolitana de Barcelona un gran nombre de vehicles, sobre 
tot camions. 

 
En el terme municipal d'Abrera està construït el tram que connecta amb la A-2 i porta fins a la carretera 
de la Diputació (BV-1201 d'Olesa de Montserrat a Abrera i Castellbisbal). Té la sortida a poca distància 
del sector de Can Vilalba. 
 

2/ Infraestructures de la xarxa comarcal: 
 
La xarxa comarcal es defineix com la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals 
comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o comarques 
limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb 
itineraris de la xarxa bàsica. 
 
Les carreteres de la xarxa comarcal que trobem a Abrera són: 
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 Carretera C-55 o Eix del Cardener que uneix el Baix Llobregat i el Solsonès passant pel Bages 
i que té el seu origen dins el terme d'Abrera en l'enllaç amb la A-2. i arriba fins a Manresa passant pels 
pobles de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat, Esparreguera...  
 Carretera BV-1201 o carretera de Martorell a Olesa de Montserrat també conegut com a camí 
del Llobregat, i que fa de límit de ponent del sector a l'entorn del p.k. 3,100, però que no passa pel poble 
d'Abrera, sinó a l'altre costat del riu Llobregat i en concret és la carretera d'accés a la zona del projecte 
 
 3/ Carreteres o camins locals: 
 
Són els que connecten els diferents barris, veïnats o nuclis de població del municipi, que en aquest 
entorn d'Abrera, per la dificultat del territori i el fraccionament del terme per les diferents infraestructures 
són molt poc importants.  
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3.2. Xarxa de transport públic 
 
A Abrera hi ha també una estació de ferrocarril, en concret dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, de la línia Barcelona- Manresa que es troba en el centre del poble, concretament en el 
Passeig de l'Estació núm. 44, per tant lluny del sector de Can Vilalba. 
 
Concretament hi ha diversos trens de la línia Llobregat-Anoia que connecten Abrera amb la plaça 
d'Espanya de Barcelona (i també amb altres ciutats com Martorell, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Sant 
Boi, Cornellà, Hospitalet...), que correspon a les línies R5 i S4 amb una freqüència d'uns 20 minuts en 
hores punta i amb un trajecte amb una durada estimada d'uns 50 minuts. En direcció a l'Anoia el tren 
porta fins a Manresa i que para a les estacions dels pobles veïns d'Olesa, Monistrol, Castellbisbal, Sant 
Vicenç... 
 
Hi ha una línia de transport públic per carretera que correspon a la companyia Hispano-Igualadina que 
connecta Igualada amb Barcelona per carretera i que té dues parades a Abrera, concretament a la 
plaça Rebato i a l'avinguda de la Generalitat. Aquesta línia de bus també connecta amb nombrosos 
pobles veïns com El Bruc, Collbató, Esparreguera, Martorell... i fins a Barcelona. 
 
El recorregut és d'uns 55 minuts fins a Barcelona i de 45 minuts fins a Igualada. La freqüència de pas 
és variable però sol oscil·lar en uns 30 minuts. 
 
Aquesta línia de bus no té parada en el sector de Can Vilalba. 
 

Transport municipal Abrera (bus urbà) 
 
En el municipi hi ha una línia d'autobusos que connecta els diferents sectors del municipi en concret els 
sectors del nucli urbà amb els barris de Ca n'Amat, Les Carpes, El Suro i també el nostre sector de Can 
Vilalba. 
 
Actualment hi ha uns 6 recorreguts en cada direcció al llarg del dia i en el sector de Can Vilalba hi ha 3 
parades concretes: 
 

- Camí Castell Voltrera 
- Plaça Virrei Amat 
- Circumval·lació 

 
Des de l'avinguda Circumval·lació (final trajecte) fins a l'estació dels Ferrocarrils (inici trajecte) és d'uns 
40 minuts. 
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 3.3. Xarxa no motoritzada: 
 
A Abrera hi ha una petita xarxa de carril bici que va des del polígon industrial Barcelonès, a ponent de 
l'autovia A-2, fins al centre del poble. 
 
A l’entorn del sector de can Vilalba hi trobem una via verda per a bicicletes i vianants  coneguda amb 
el nom del Camí del Llobregat que va resseguint la carretera de la Diputació pel costat oest. Aquest 
recorregut naturalista té el seu origen a Olesa de Montserrat i Esparreguera i té continuïtat fins a l'entorn 
de Martorell, tot i que no es troba en bones condicions en tot el tram descrit. 
 
 Destacar que per l'extrem est del sector residencial de Can Vilalba, passant pel carrer de Castellbisbal 
hi passen dos recorreguts a peu com són el GR-97 i un tram del camí català de Sant Jaume. 
 
El GR-97 comença al naixement del riu Tordera i recorre els espais verds no urbanitzats del Vallès i el 
Baix Llobregat. Aquest sender es va crear per tal de preservar aquestos espais verds, molt a prop de 
zones molt urbanitzades de l'entorn de Barcelona. El traçat passa per Sabadell i Terrassa, on hi ha el 
conjunt monumental de les esglésies d'Egara, i acaba a la riba del Llobregat que és quan passa per la 
zona del projecte. 
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 3.4. Accés motoritzat al sector 
 
Si ens centrem a l’accés al sector de Can Vilalba es pot fer: 
 

a/ des de l'autovia A-2 per dues possibilitats: 
 

- Sortida 588 a on connecta amb la carretera BV-1201 a l'alçada del p.k. 7 i l'accés al sector 
es fa a l'alçada del p.k. 3. 

- Sortida 582 A/B on s'inicia la carretera B-40 i en 2500 metres hi ha la connexió amb la 
carretera BV-1201 just a l'extrem nord de la zona del projecte. 

 
b/ Des de la carretera de la Diputació BV-1201 passa just pel davant i en concret en el p.k.. 

3+100 hi ha l'accés directe a tot el sector de Can Vilalba, tant pel que fa referència al sector 
residencial com també a l'actual sector industrial. 

 
CarreteraBV-1201 en el seu pas pel davant del futur sector industrial de Can Vilalba 

 

 
Accés a Can Vilalba des de la carretera BV-1201 

 

Per a poder anar des del nucli urbà d'Abrera fins el sector de Can Vilalba cal accedir a la A-2 i agafar la 
connexió amb la B-40 i sortir en l'enllaç existent (i final del tram a dia d'avui) a l'entorn de la carretera 
BV-1201. 
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 3.5 Accés no motoritzat al sector: 
 
L’accés al sector des d'Abrera, a dia d'avui no és possible ja que hi ha diverses barreres que ho 
impedeixen i com a més important seria el riu Llobregat que separa el poble del sector de Can Vilalba i 
a on actualment no hi  ha cap pont o altra infraestructura que pugui facilitar el poder creuar-lo i poder 
connectar el poble amb el sector de Can Vilalba. 
 
Si que hi ha un camí o vial verda anomenat Camí del Llobregat que passa per davant del sector 
resseguint el traçat de la carretera BV-1201 i que connecta el poble d'Olesa amb aquest sector de Can 
Vilalba. És un camí poc freqüentat però que es vol potenciar  
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PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL SECTOR 
 
La present modificació puntual es proposa fruit de la necessitat del trasllat immediat de l’empresa 
Irestal Group S.A., a fora de l'actual sector industrial i per la necessitat municipal de millorar 
l’accessibilitat i la seguretat viària de la urbanització de Can Vilalba. Per això es vol reiniciar el 
tràmit de la “33a modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit 
de “Can Vilalba”” realitzant una segona aprovació inicial de l’expedient atès que la present proposta 
incorpora modificacions substancials respecte a l’aprovada inicialment.  
 
Les diferències més significatives entre la primera i aquesta segona proposta són: 
 
 Ampliació de l’àmbit de la modificació per a delimitar un camí de vianants qualificat com a 
sistema viari en sòl no urbanitzable que connecta la urbanització de Can Vilalba amb Olesa de 
Montserrat, el nucli urbà més proper. Actualment els sòls residencials i industrials es troben 
classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable programat i qualificats com a sòls de 
desenvolupament residencial i industrial. 
 
Per tal de poder desenvolupar els sòls industrials pendents d’execució, d’una manera immediata, 
és necessari modificar el planejament general vigent, desvincular-los dels sòls residencials 
consolidats, ajustar la delimitació del sector Can Vilalba a la zona industrial pendent de 
desenvolupament i definir la seva ordenació detallada. 
 
 Millorar l’accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents de la urbanització Can 
Vilalba, tant pel que fa amb la seva connexió amb el centre urbà més proper (Olesa de Montserrat) 
com pel que fa a la seguretat viària de la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201).  
 

Establir l’ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial, “SUD -3* Sector 
industrial Can Vilalba” 
 
L’àrea industrial, actualment presenta ja una certa ocupació:  
 

− A l'extrem sud-est, al costat de la BV-1201, hi ha una implantació industrial en desús de 
l’empresa FERROBERICA, S.A. Aquesta indústria, recentment l’ha adquirida la societat anònima 
BOMER S.A. per llogar-la a l’empresa Irestal Group S.A atès que la seva activitat s’assimila a la 
realitzada per FERROBERICA, S.A.  

− Dintre de la zona industrial, a la banda sud, darrera d'aquestes implantacions industrials, 
es troba l'antiga masia de Can Vilalba, actualment rehabilitada com a Centre Social de la 
urbanització, al voltant de la qual hi ha pistes esportives (futbol, bàsquet), un parc infantil i un centre 
d’assistència primària.  

− Recentment s’ha enderrocat la nau industrial de l’empresa TABER S.A. situada a 
l'extrem sud-oest del sector molt proper a la carretera de la Diputació 
 

L'ús actual del sòl és majoritàriament erm i forestal, tret de la zona ocupada per les naus industrials 
i pels equipaments públics de Can Vilalba.  
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La proposta de desenvolupament preveu la millora substancialment la mobilitat de la urbanització 
Can Vilalba (proposa la creació de dues rotondes que serveixen per segregar els accessos i per 
pacificar el trànsit de la carretera BV-1201, i estableix millores en la mobilitat per a vianants com: 
 

Creació d’un itinerari per a vianants que connecti amb Olesa de Montserrat, el centre urbà 
més proper a la urbanització Can Vilalba,  

Creació de 2 passos de vianants semaforitzats amb polsador i una parada d’autobús). 
 
També es preveu disminuir la superfície i l’impacte del sector industrial degut a un ampli “coixí” 
d’espai lliure entre la zona residencial i la industrial i entre la zona industrial i l’autovia B-40, i a la 
franja d’indústria neta de transició entre la urbanització residencial de Can Vilalba i l’ús industrial 
de gran superfície que dona façana a la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) i 
destina menor sòl d’aprofitament privat i reserva major superfície destinada a sistemes d’espais 
lliures i d’equipaments que els previstos al planejament actualment vigent. 
 
Pel que fa referència al sòl industrial s’estableix un sistema viari intern que millora l’estructura 
parcel·lària del sòl industrial i la transició amb la urbanització residencial mitjançant l’establiment 
de dos tipus d’indústria:  
  
 Tipus I indústria de gran superfície a on s’aposta per la tipologia d’indústria de gran 
superfície en el front a la carretera BV-1201 atès a la mancança d’aquest tipus de sòl industrial a 
Catalunya i atès a la preexistència d’una nau industrial edificada, actualment sense ús, en la que 
l’empresa Irestal Group S.A. està interessada per emplaçar-hi la seva activitat.  
 Tipus II industria neta amb comptabilitat d'usos comercials i de serveis: s’aposta per un ús 
de transició entre la indústria de gran superfície i la urbanització residencial, i es potencien els 
usos d'indústria neta (oficina, magatzems, I+D, ...), comercials i de serveis. 

 
El quadre resum de superfícies del sector és: 
 

SUD 3 "Industrial Can Vilalba" Superfícies (m2) % 

SISTEMES (superfície total mínima) 98.736,31 m2 38,71% 

V Viari 7.775,14m²sòl 3,05% 

 Protecció sistema viari 1.961,61m²sòl 0,77% 

P Parcs i Jardins urbans   69.168,01m²sòl 27,12% 

E Equipaments   18.769,93m²sòl 7,36% 

H Hidrològic (*)  1.061,62m²sòl 0,42% 

ZONES (superfície total màxima) 156.325,90m²sòl 61,29% 

24* Industria jardí "Can Vilalba" tipus I  120.772,97m²sòl 47,35% 

24* Indústria neta "Can Vilalba" tipus II  35.552,93m²sòl 13,94% 

 TOTAL ÀMBIT 255.062,21m²sòl 100,00% 

 
EDIFICABILITAT BRUTA     0,70m²st/m²sòl 
SOSTRE MÀXIM      177.800,41m²st 
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V. MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR 
 

5.1. Estimació de la demanda generada total  
 
El futur desenvolupament urbanístic de la 33a. Modificació Puntual d’aquest del sector sectors de Can 
Vilalba generarà i atraurà una mobilitat determinada, en funció de la tipologia d’ús (industrial, 
residencial, zones verdes, equipaments, ...) i de les seves característiques. La generació de viatges 
associats a les noves construccions, zones industrials i d’equipaments es determina a partir de les 
superfícies de sostre, dels propis habitatges, dels usos del sòl i les seves superfícies seguint les 
directrius regulades pel Decret 344/2006 que indica quins valors i criteris s’han d'utilitzar per al càlcul 
dels potencials desplaçaments i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport. 
Així mateix, també cal considerar les tipologies de transport de baix o nul impacte, com són els 
desplaçaments en bicicleta o a peu. 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
relaciona els nous usos urbans amb una generació i atracció de desplaçaments. L’article 8.1 determina 
com ha de ser l’estimació del nombre de desplaçaments generats pels diferents àmbits del pla, en 
funció de les superfícies, els usos permesos o l’índex d’edificabilitat, i remet a l’Annex I del Decret per 
detallar ràtios concrets mínims de generació de desplaçaments. També s’especifica, en l’article 8.2, 
que els viatges generats s’han de grafiar en un plànol a escala adient, on s’identifiquin clarament els 
focus de major generació de viatges. 
 
Concretament aquest annex I especifica: 
 

Ús del sòl Viatges assignats 

Habitatge 
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

(el valor més gran dels dos) 
Residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
Comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 
Oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 
Zones Verdes 5 viatges/100 m2  
Industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 
Franja costanera 5 viatges/ m de platja 

 
Així segons les dades de desenvolupament del sector que s’han indicat en l’apartat anterior, considerant 
la superfície del sector, la tipologia del mateix, tenim: 
 

a/ ÚS RESIDENCIAL 
 
En aquest cas no hi ha ús residencial, per tant no hi ha viatges assignats. 
 

b/ ÚS COMERCIAL 
 
Tampoc hi ha ús comercial dins el sector, per tant no hi ha viatges assignats. 
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 c/ ÚS TERCIARI (oficines) 
 
En aquest cas no hi ha ús terciari, per tant no hi ha viatges assignats. 
 
 d/ ÚS INDUSTRIAL 
 
Tenim un total de sostre industrial de 255.062,21 m2 de dues tipologies diferents com són: 
 
Totes dues tipologies de sòl industrial tindria una edificabilitat bruta de 0,70 m²st/m²sòl 
 

Industrial jardí "Can Vilalba" tipus I  120.772,97 m2 de sòl   84.541 m2 sostre 
Industrial neta "Can Vilalba" tipus II    35.552,93 m2 de sol   24.887 m2 sostre 
Sostre total         109.428 m2 sostre 

 
Per tant la mobilitat prevista pel sòl industrial és de 5.471 viatges associats 
 
 e/ ÚS EQUIPAMENTS: 
 
La superfície total d'equipaments és de 18.769,93m²sòl 
 
L'edificabilitat bruta també és de 0,70 m²st/m²sòl i per tant dona un sostre total de 13.138,95 m2 de 
sostre 
 
Això, a partir de la ràtio del Decret dona una prevista mobilitat de 2.628 viatges/dia en els dos sentits 
 
 f/ ZONES VERDES:  
 
La superfície adscrita al sistema d’espais lliures o parc i jardins urbans dona un total de 69.168 m2 de 
sòl. A partir de la ràtio del Decret es preveu una mobilitat de 3.458 viatges/dia en els dos sentits.  
 
El total dels viatges generats dins el sector seria 
 

Usos del sòl Superfície Sostre Viatges % 

Residencial 0 0 0 0,00% 

Comercial 0 0  0 0,00% 

Terciari 0 0 0 0,00% 

Industria jardí 120.773 m2 84.541 m2 4.227 36,57% 

Industria neta 35.553 m2 24.887 m2 1.244 10,77% 

Equipaments  18.770 m2 13.139 m2 2.628 22,74% 

Zones verdes 69.168 m2  3.458  29,92% 

Total   11.557 100% 
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5.2. Distribució interna/externa 

 
Pel que fa referència als viatges generats en funció dels nous sectors de creixement previstos, cal 
diferenciar d’acord amb la tipologia d’ús que es proposen i, tot seguit, cal fer hipòtesis i suposicions 
sobre la procedència dels viatges en funció de l’ús del sòl i la seva capacitat potencial d’atracció interna 
o externa. Es considera la hipòtesi d’una relació simètrica, és a dir, que els vehicles generats tenen 
origen i destí en el propi sector. 
 
En la taula següent es pot observar la distribució total de viatges interns/externs del sector previst en la 
modificació puntual del sector de Can Vilalba 
 

Usos del sòl Superfície 
sostre 

Viatges 
generats 

Atracció interna 
(50%) 

Atracció 
externa (50%) 

Residencial 0 0 0 0 
Comercial 0 0 0 0 
Terciari 0 0 0 0 
Industria jardí 84.541 4.227 2.114 2.114 
Industria neta 24.887 1.244 622 622 
Equipaments  13.139 2.628 1.314 1.314 
Zones verdes 69.168 m2/sòl 3.458 1.729 1.729 

Total  11.558 5.779 5.779 
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5.3. Repartiment modal total 
 
El repartiment modal dels desplaçaments s’estima en base a la distribució actual i a determinades 
hipòtesis en funció de la tipologia del viatge. El resultat és el nombre de viatges per cada modalitat de 
transport (a peu, bicicleta, transport públic i vehicle privat). Per a cada sector, es fa una hipòtesi, tenint 
en compte la situació dins del casc urbà, la proximitat d’una parada d’autobús o d’un carril-bici. 
 

  Hipòtesis Repartiment Modal 

Usos del sòl 
Viatges 

Generats 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic  

No 
motoritzat

Vehicle 
privat 

Transport 
públic  

No 
motoritzat

Residencial 0        0  0  0 

Comercial 0       0 0 0 

Terciari 0       0 0 0 

Industrial 5.471 70% 10% 20% 
3.830 547 1.094 

Equipament 
públic  

2.628 50% 15% 35% 
1.314 394 920 

Zones verdes 3.458 40% 5% 55% 1.383 173 1.902 

 Total  11.558       6.527 1.114 3.916 

Percentatge     56,48% 9,64% 33,88% 

 
Les hipòtesis pel que fa a l'ús de vehicle privat, transport públic o no motoritzat (desplaçament a peu o 
en bicicleta) s’han estimat en funció dels usos previstos, de la situació del sector (lluny del poble però 
a continuació del sector residencial de Can Vilalba) i també en funció de la mobilitat actual dins el 
municipi que s’ha analitzat en apartats anteriors) 
 

 
 
Així veiem que menys del 35% dels desplaçaments es preveu es puguin fer a peu o en bicicleta, però 
contra, n'hi ha pocs amb el bus urbà. Per tant el desplaçament amb transport públic s’estima com a 
baix, per sota del 10%. 
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La proximitat a la zona urbana amb més de 500 habitatges fa que els desplaçaments a la zona 
d'equipaments (CAP i espais cultuals i esportius) es puguin fer fàcilment a peu o en bicicleta, tot i que 
no es farien per la carretera de la Diputació (extrem est) sinó pel carrer de Circumval·lació que és el 
que fa de separació entre el sòl residencial (consolidat) i el sòl industrial a desenvolupar. 

 
5.4. Ocupació total 

 
Per calcular l’índex d’ocupació dels vehicles privats (VP) i saber o deduir el nombre de vehicles 
associats als desplaçaments en vehicle privat, caldrà establir diferents valors d’ocupació de l’automòbil 
en funció de les característiques de l’àrea generadora / atractora, en aquest cas, pels viatges en 
Vehicles Privats generats pels nous sectors industrials estimarem una ràtio d’ocupació del 1,5  i que 
també seria aplicable a les zones verdes i pel sector equipament s'estima una ràtio d'ocupació del 1,3. 
Aquests valors s'estimen pel fet que als llocs de treball sovint s'hi va sòl o amb vehicle compartit, mentre 
que baixar del sòl residencial als equipaments i zones verdes també s'hi ha acompanyat. 
 

Usos del sòl 
Vehicle 
privat 

Ràtio 
ocupació 

Viatges 
produïts 

Residencial 0     

Comercial 0   0 

Terciari 0   0 

Industrial 
3.830 1,5 5.745 

Equipament públic  
1.314 1,4 1.839 

Zones verdes 1.383 1,5 2.075 

Total 6.527   9.659 
 
Els resultats mostren que diàriament es podran generar en l’escenari final de desenvolupament del 
sector uns 9.659 desplaçaments de persones associats al desplaçament amb vehicles privats i també 
unes 3.916 persones que hi aniran a peu o en bici tant a treballar (sector industrial) com també als futurs 
equipaments i zones verdes a on serà més habitual que s'hi accedeixi de manera no motoritzada. 
 
 

5.5. Origen/destinació dels vehicles produïts 
 
Tot seguit es busquen els valors de forma diferenciada pels vehicles generats i pels atrets, amb la 
hipòtesi que es tracta d’una relació simètrica, ja que, normalment, en un dia laborable tots els vehicles 
que surten d’un habitatge solen tornar el mateix dia i en un cas com aquest sector industrial és mes 
evident que mai. Aquestes dades fan referència als desplaçaments amb vehicle privat 
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Usos del sòl 
Viatges 
produïts 

Viatges 
generats 

Viatges 
atrets 

Residencial 0     

Comercial 0   0 

Terciari 0   0 
Industrial 5.745 2.872 2.872 

Equipament públic  1.839 920 920 

Zones verdes 2.075 1.038 1.038 

Total 9.659 4.830 4.830 

 
 

5.6. Incidència de la mobilitat generada 
 
En la següent taula s’han volgut unificar i agrupar els valors obtinguts en el càlcul dels vehicles privats 
totals produïts i els viatges totals generats.  
 

Usos del sòl 
Viatges produïts 

Viatges en vehicles privats

 
Viatges % 

Viatges 
% 

Residencial 0   0   

Comercial 0  0 0 

Terciari 0  0 0 
Industrial 8.207 48,07% 5.745 59,48% 

Equipament públic  3.679 21,55% 1.839 19,04% 

Zones verdes 5.188 30,38% 2.075 21,48% 

Total  17.074 100,00% 9.659 100,00% 

 
Així, obtenim un valor final per l’horitzó de quan estigui desenvolupat tot el sector de 17.074 viatges/dia 
dels quals 9.659 viatges/dia serien diàriament en vehicle privat 
 
Com que correspon a un sector que es troba allunyat del poble d'Abrera i també d'altres pobles propers, 
però a continuació de tot el sector residencial de Can Vilalba a on hi ha més de 500 habitatges 
unifamiliars. El desenvolupament del sector industrial comportarà sobre tot que: 
 

- Hi vindrà gent del sector residencial de Can Vilalba que podries fer el desplaçament a peu 
o en bicicleta per la seva proximitat. 

- Hi haurà treballadors que vindran al nou sector industrial procedents del poble d'Abrera o 
altres sectors residencials del mateix. 

- Un nombre important de desplaçaments seran viatges externs És a dir que es farà per part 
de gent de fora del municipi 

- A la zona d'equipaments sobre tot hi anirà gent que viu a la zona residencial de Can Vilalba 
i que en bona part faran el desplaçament a peu o en bici. Hi haurà poca gent del poble i 
menys encara de fora del municipi que es desplaçaran fins a la zona d'equipaments 
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- Pel que fa a les zones verdes, majoritàriament serà també desplaçaments interns i més 
concretament de gent que viu al sector de Can Vilalba i en un percentatge important, per 
raó de proximitat i de l'edat de la gent, es farà a peu o en bici. 

 
És bo puntualitzar que tot el sector residencial de Can Vilalba presenta un relleu accidentat i hi ha un 
important desnivell des de les cases de l'extrem est (part alta) que arriba fins a la cota 200 quan el 
sector a desenvolupar es troba a l'entorn de la cota 75, de manera que com que fa molt apujada no és 
fàcil el desplaçament en bicicleta. 
 
El desplaçament de vehicles cap el futur sector industrial de Can Vilalba, d'acord amb els càlculs fets 
fins ara es demostra que serà prou important ja que el sostre industrial previst és molt gran, i un cop 
estigui tot desenvolupat podria arribar a ser un pol d'atracció de gent molt important que aniria a treballar 
en aquest petit sector industrial. 
 
Esmentar que seria molt important donar un molt bon ús de la zona d'espais lliures i que sigui un punt 
d'atracció de bona part de la gent que viu a la urbanització com a zona d'oci, de deport, de passeig... ja 
que dins tot el perímetre del sector residencial hi ha molts pocs espais verds (tot i que la natura i els 
boscos envolten el sector). A dia d'avui hi ha un clar dèficit de zones d'esbarjo i que en un futur es podria 
compensar amb una bona ordenació dels espais lliures del nou sector a desenvolupar. 
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5.7.  Càlcul places d’aparcament 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, 
estableix unes reserves mínimes d’aparcament de vehicles i bicicletes situats fora de la via pública, en 
funció de les activitats i usos del sòl.  
 
Els paràmetres indicatius per al càlcul de reserva d’aparcament de bicicletes seria: 
 

Aparcaments per a Bicicletes 

Sòl ús habitatge 2 places/habitatge 

Sòl ús industrial 1 plaça/100 m2 de sostre 

Sòl d’equipaments 1 plaça/100 m2 de sostre 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 

Aparcaments per a Motocicletes 

Sòl ús habitatge 0,5 places/habitatge 

Sòl ús industrial 1 plaça/200 m2 de sostre 

Sòl d’equipaments 1 plaça/200 m2 de sostre 

Zones verdes 1 plaça/200 m2 de sòl 

 

Aparcaments per a Turismes 

Sòl ús habitatge 1 plaça/habitatge 

Sòl ús industrial 1 plaça/100 m2 de sostre 

Sòl d’equipaments 1 plaça/100 m2 de sostre 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 
Donades les diverses superfícies, en la taula següent es mostra la distribució de les diferents places 
d’aparcament per a bicicletes, motocicletes i turismes: 
 

  Places aparcament 

 Superfície Bicicletes Motocicletes Turismes 

Residencial 0 0 0 0 
Comercial 0 0 0 0 

Terciari 0 0 0 0 
Industrial 109.428 1.094 547 1.094 

Equipament públic  13.139 131 66 131 
Zones verdes 69.168 692 346 692 

Total  1.917 959 1.917 

 
En relació amb els càlculs realitzats per a l’estimació de la mobilitat generada i de la necessitat 
d’aparcament fora de via pública (calculats a partir dels Annexos del Decret 344/2006), cal considerar 
que molt possiblement els resultats obtinguts siguin sobreestimats atès que: 
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- resulten un gran nombre de places d’estacionament per a vehicles o turismes vinculats amb 
el sòl industrial estacionaran dins de les pròpies instal·lacions de les empreses implantades, de manera 
que d'aquest total de 1.094 places per a turisme, com a mínim un 30% estacionaran a l'interior de les 
indústries, de manera que les places d'estacionament per a turismes a l'entorn del futur sector estarien 
a l'entorn de les 750 places. 

- el mateix passa per les places d'estacionament de bicicletes i motos. En el cas de les bicicletes 
vinculades al sòl industrial al menys el 80% serien dins de les instal·lacions de les empreses, de manera 
que a l'exterior només hi hauria unes 218 places (20% de les previstes). 

- esmentar altra vegada que el desplaçament en bicicleta fins el sector no és fàcil i menys pel 
que fa a la gent que treballarà en el futur sector industrial ja que: 

 - queda allunyat del poble d'Abrera i no és gens fàcil ni per la distància i per la perillositat 
que comporta anar a  treballar des d'Abrera a Can Vilalba amb bici. 

 - per la gent que vindrà a treballar des d'altres poblacions es fa totalment inviable 
desplaçar-se en bici també per la distància com per les vies d'accés per arribar-hi que en part no 
són accessibles a les bicicletes. 

 - el relleu complicat i accidenta del sector residencial de Can Vilalba fa que no sigui 
còmode desplaçar-se amb bici, però per contra seria molt fàcil l'accés amb motocicleta. 

al sector industrial  
 
Tal i com indica l’Annex 2 del Decret 344/2006, la reserva de places d’estacionament per a bicicletes 
es localitzarà fora de la via pública, amb la finalitat de donar més seguretat als aparcaments. 
 
Cal tenir en consideració el Real Decret 505/2007 de les condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. Artículo 16. Aparcamiento y elementos de control y protección del tráfico 
rodado. 
 

1. La reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida garantizará el 
acceso a los principales centros de actividad de la ciudad (del sector en aquests cas), 
independientemente de las existentes por residencia o lugar de trabajo. Se dispondrán lo más próximas 
posible a los accesos de los recintos públicos y siempre junto a un paso peatonal existente, o en su 
defecto, uno exclusivo para garantizar el acceso de la acera a la calzada. Las dimensiones de la plaza 
permitirán, tanto en el aparcamiento en línea, como en batería o diagonal, la aproximación de la silla 
de ruedas y la transferencia de ésta al vehículo, así como el acceso hasta la acera en condiciones de 
seguridad. Estarán adecuadamente señalizadas. 
 

2. Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de elementos físicos antiaparcamiento; en 
caso de resultar necesarios, se situarán de forma que no se obstruya el ámbito de paso de los itinerarios 
peatonales. Serán de fácil detección, incluso por peatones con discapacidad visual, estarán 
contrastados con el pavimento y tendrán una altura adecuada. 
 
En aquest cas les places per a persones amb mobilitat reduïda cal plantejar-les per les àrees 
d'equipaments a l'entorn de la zona esportiva i masia (centre cultural) de Can Vilalba que ja es troba 
consolidat i hi ha algunes places ja reservades a l'entorn del Centre d'Atenció Primària. 
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D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el compliment del 
Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies públiques, o com a mínim deixar la 
seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial Decret 1053/2014. 
 
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la recàrrega 
del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques: 
 

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

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

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

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

2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament 
a les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin previstes 
en els plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals. 
 
En aquest cas i davant la proposta de desenvolupament del sector que s'ha previst, pel que fa referència 
a estacionament de vehicles tenim que: 
 

- La major part dels vehicles vinculats al sòl industrial estacionaran dins de les mateixes 
instal·lacions de les activitats. 

- No hi ha zones reservades, pel que fa als equipaments, dins el sòl d'equipament fora de 
les places ja existents a l'entorn del CAP i de la zona esportiva de Can Vilalba i que no 
estan vinculades al sector industrial sinó a la zona d'equipaments. En concret a la zona 
esportiva hi ha unes 70 places i al llarg del camí d'accés al CAP n'hi ha unes 30 places que 
no arriben a cobrir les 130 que estableix la normativa. 

- No s'ha previst una àrea específica  per estacionament de vehicles i motocicletes 
vinculades a les zones verdes, el que comport un dèficit significatiu. 

- Es preveu que en el carrer de Circumval·lació, que no es preveu modificar i que té una 
amplada de 14 metres (2 de vorera + 12 de calçada) amb doble sentit de circulació permet 
l'estacionament dels vehicles en línia a cada costat del mateix. Entre els dos costats hi ha 
uns 1000 metres lineals per estacionament de vehicles el que correspon a uns 250 vehicles 
de turisme, que disminuirà clarament si es destina espais per estacionar camions 

- No hi ha espai destinat a estacionament de vehicles a l'entorn de la carretera de la Diputació 
que té una calçada de 6 metres (3+3) i només hi ha un pas de 2 metres a ponent pel pas 
del camí del Llobregat com a via verda     
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Secció carretera BV-1201 

 
- Els vials interiors del sector de nova construcció tenen una secció tipus de 16 metres amb 

4 de vorera i 4 de calçada en cada sentit, per tant no hi ha possibilitat d'estacionament en 
els mateixos 

 
Secció vials anteriors 

 
- No hi ha un espai reservat específicament per l'estacionament de camions que estan en 

espera o estacionats per entrar o sortir de les diverses activitats industrials del sector i 
només podran estacionar tot resseguint el carrer de Circumval·lació 
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5.8. Càrrega i descàrrega 
 
El Decret 344/2006 indica que convé preveure a les noves implantacions unes condicions mínimes 
consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de mercaderies, establir quins 
comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els permetin fer aquestes operacions 
al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial dedicada a magatzem amb la finalitat que les 
operacions de càrrega i descàrrega no es multipliquin. 
 
En aquest cas les zones de càrrega i descàrrega es faran sempre a l'interior de les parcel·les privades 
i no hi haurà ocupació de via pública.  
 

Article 6.3 del Decret 344/2006 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir en 
compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels nuclis 
urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a 
càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 
 
Concretament també es diu: 
 

a) La zona de càrrega i descàrrega estarà situada a l’interior del local o dins del límit de la 
parcel·la i tindrà unes dimensions mínimes definides en planta per un rectangle de 10 metres de llarg i 
3 metres d’amplada, lliure de tot obstacle. En qualsevol cas, les dimensions que es projectin hauran de 
permetre l’estacionament del vehicle habitual, totalment a l’interior. 

b) La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del de personal fins 
a la línia de façana. 

c) L’amplada de l’accés serà com a mínim de 4 metres en càrrega d’amplada igual o inferior a 
6 metres o de 3 metres en carrers d’ample superior a 6 metres. 
 
Com que no hi ha zones comercials no caldrà fer aquesta reserva de sòl per zones de càrrega i 
descàrrega. 
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VI. IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES DIVERSES XARXES 
DE TRANSPORT 

 
VI.1 XARXA VIÀRIA 
 

La nova mobilitat en vehicle privat associada a la modificació del Pla General ha estimat en 11.158 
viatges/dia en els dos sentits (sortida i entrada al sector), dels que 6.527 seran en vehicles privats 
(turismes i camions o furgonetes9. L’ocupació mitjana dels vehicles que hem estimat pels usos previstos 
pel sector és de 1,5 persones/vehicle, el que comporta la presència de 4.350 nous vehicles/dia en els 
dos sentits. 
 
Degut que gaire be el 50% dels desplaçaments es troben vinculats a l’ús industrial  es considera que hi 
haurà uns períodes punta molt clars per accedir al sector i que correspon a primera hora del matí (7-8 
del matí per les entrades) i un període punta a la tarda per a la sortida dels treballadors (18:00 a 19:00 
h) i que podria correspondre més o menys a l'entorn del 60% del total.  
 
El volum de vehicles generat a l’hora punta estaria per sota dels 150 vehicles/h (2 sentits) o 2,5 
vehicles/minut. Que no és un valor especialment significatiu. 
 
 Viatges generats sòl industrial 5.471 viatges/dia amb 1,5 ocupants  seria 3.647 viatges 
 
 Viatges d'entrada o sortida del sector  2.375 viatge/dia amb 1,5 ocupació seria 1.583 viatges 
 Viatges en hora punta  1583 x 60% = 950 viatges/hora És a dir 16 cotxes/minut  

 
 
V.1.1 Impacte del trànsit generat 
 
V.1.1.1 Principals fluxos d’entrada o sortida 

 
El desenvolupament urbanístic d’aquest sector suposaria un increment del trànsit sobre tot en els 
accessos al mateix des de la carretera de la Diputació. 
 
En aquest cas es proposa una segregació total d'accessos des de la carretera de la Diputació, de 
manera que es preveu la construcció d'una nova rotonda a la part central del sector a on discorre el 
torrent del Castell i que tant el moviment de vehicles de turisme com de camions s'haurà de fer per 
aquesta rotonda. 
 
Es projecta modificar l'accés actual al sector pel carrer de la Circumval·lació des de la carretera de la 
Diputació i es preveu substituir la connexió actual per una rotonda. 
 
Es projecta una segregació total de moviments, com que es preveu un volum important quan tot el 
sector industrial, de manera que l'accés a tot el sector residencials porti a terme per la rotonda sud o 
del carrer Circumval·lació, mentre que tot l'accés al sector industrial es faci per la nova rotonda nord a 
sobre el torrent del Castell. Per tant, aquesta rotonda hauria d'absorbir tot el nou trànsit generat pel nou 
sector industrial, una vegada desenvolupat. 
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V.1.1.2 Detecció de punts potencialment conflictius 
 

L’anàlisi anterior ha permès detectar diversos punts potencialment conflictius com són: 
 

- L’accés actual al sector industrial per tot el personal procedent de la zona residencial no 
està ben resolt ja que es veuen obligats a fer tot el carrer Circumval·lació, entrar a la 
carretera de la Diputació i entrar al sector per la nova rotonda sobre el torrent. 

- Seria convenient connectar per dalt (est) el sector residencial amb el futur sector industrial 
per evitar desplaçaments innecessaris. 

- La falta d'aquest vial d'accés directe des del sector residencial també limita i condiciona la 
possibilitat de desplaçament no motoritzat des del sector residencial  

- Tota la vitalitat interior és amb carrers amb voreres molt amples (4 metes a cada costat) i 
no deixen espai a un espai per estacionament de vehicles. 

- El cul de sac previst al final del vial industrial és poc funcional i complicat per maniobres. 
Seria convenient la connexió del vial, per exemple, amb el sector d'equipaments, però 
hauria de ser un vial només per a vehicles petits i en cap cas per vehicles industrials 

- Si ja s'ha soterrat la rotonda en tot el sector industrial, actuació no massa adient des del 
caire ambiental, es podria crear un petit vial en paral·lel a la mateixa que connecti amb el 
carrer de Circumval·lació. 

- Per facilitar l'accés al sector industrial en transport públic es podria considerar comes pot 
modificar una de les parades de bus actual de manera que sigui més propera al centre del 
sector industrial. O es modifica l'emplaçament o es crea una nova parada de bus buscant 
potenciar el transport més sostenible i reducció la utilització del vehicle privat. 

- Seria convenient crear un vial per a bicicletes que pugui connectar el sector residencial de 
Can Vilalba amb el camí del Llobregat i que passi per l'interior del sector, deixant una zona 
reservada a bicicletes en un lateral del vial principal i que connecti amb el sector 
d'equipaments. 

- No hi ha un espai reservat específic per estacionament de camions i que es fa molt 
necessari a l'entorn d'un polígon industrial com és aquest cas. Si el carrer de 
Circumval·lació és només per accedir al sector residencial, aquesta zona reservada a 
estacionar camions hauria de ser a l'interior del sector industrial. 
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VII- PROPOSTA DE MILLORES DE LES XARXES 
 

D’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, en aquest apartat s’incorporen les mesures d’aplicació en el planejament 
derivat pel que fa a amplades i pendents dels carrers, tant per a ús rodat com de bicicletes i vianants, i 
la previsió de places d’aparcament de vehicles privats i bicicletes fora de la via pública. 
 
El planejament derivat que executi les directrius d’aquest document haurà de contemplar els següents 
criteris: 
 

 L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a Zona 30 ha de ser de 10 metres. 

 
Correspondria que els vials interiors del sector que ja tenen una amplada mínima de 14 metres tot i que 
el repartiment que s'ha fet de les voreres i calçades, sense zones d'estacionament no es considera 
massa correcte 

 

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

 
La carretera de la Diputació que passaria, amb la proposta feta, a ser com un vial urbà hauria de tenir 
aquestes característiques. 
 

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

 
En aquest cas es projecta potenciar la via verda o camí del Llobregat que passa en paral·lel a la 
carretera de la Diputació creant un vial segregat amb una amplada mínima de 2 metres i amb elements 
de protecció que separin perfectament la carretera del vial per a vianants o bicicletes. 
 

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

 
No correspon ja que no es preveu la circulació de transport públic per l’interior del sector. Com a molt 
podria circular per la carretera de la Diputació i pel carrer de Circumval·lació.  
 

 El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable ha de ser inferior al 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el 
pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que se superi 
aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim del 2% que continguin, 
com a mínim, un cercle d’1,5 metres de radi. La construcció d’escales a la via pública resta 
condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan 
l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o recorregut, d’acord amb el que estableix 
la citada normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i accessibles. 
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Com que correspon a un sector prou planer, on no hi ha pendents superiors al 20% fora de punts o 
marges molt concrets, però amb una pendent suau cap a ponent, no es preveu que ni els vials centrals 
ni els laterals tinguin una pendent superior al 5% com a màxim.  
 

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

 
L'itinerari en bicicleta extrem del sector i que ressegueix la carretera BV-1201 discorre per un terreny 
molt planer  
 

 Caldrà assegurar la connexió amb els itineraris a peu i/o bicicletes existents des de cadascun 
dels dos nuclis habitats més propers, a través de voreres amples i aptes per a mobilitat reduïda, 
o carrils separats de la xarxa viària. 

 
En aquest cas no hi ha un vial segregat per a bicicletes a l'interior del sector,  
 
Caldria platejar, fora del projecte actual, veure com es pot connectar el nucli urbà d'Abrera amb el sector 
de Can Vilalba tot i que això comporta creuar el riu Llobregat que a hores d'ara és una barrera física 
que no es pot superar. 
 
 VI.1. Xarxa Viària: 
 
Modificar la configuració dels vials interiors del sector que tenen una ampla vorera a cada costat de 4 
metres i en un dels costats reduir l'amplada de la vorera i crear una línia d'estacionament de vehicles 
en línia. 
 
Millorar l'accés des de la zona residencial de Can Vilalba fins a l'interior del sector industrial de manera 
que no sigui necessari passar per la carretera de la Diputació. 
 
  VI.2. Zones pàrquing o estacionament de vehicles  
 
Les places d’estacionament de vehicles s’han calculat en apartats anteriors del present document i 
s’han establert unes places concretes vinculades a cada subsector (equipaments, industrial, zones 
verdes). 
 
SI be en fan unes propostes en els plànols adjunts d’ubicació de les mateixes, serà en el 
desenvolupament del planejament derivat quan realment s’estableixi la ubicació concreta i específica 
de les mateixes. 
 
Les propostes que s’han fet en aquest cas són: 
 

- No hi ha un espai concret reservat a l'estacionament de camions que estan en espera per 
poder entrar del sector industrial o han de fer les parades obligatòries per la normativa 

- No hi ha un espai reservat per estacionament de vehicles vinculats a les zones verdes 
- A tot el sector industrial hi ha una manca d'espai reservat a estacionament de vehicles 

privats de manera que serà obligat l'estacionament dels vehicles dels treballadors a l'interior 
de les pròpies activitats 
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- Subsector d’equipament privat a l’entorn de la masia de Can Vilalba, la zona esportiva 
actual i el CAP ja disposa de places d'estacionament reservat i que haurien de ser suficients   

- Subsector zona verda: segons els càlculs que s’han portat a terme, com que és una 
superfície molt gran d’àrea enjardinada dona uns valors molt grans de places 
d’estacionament de vehicles a ubicar-hi (700 places), però que no es corresponen a les 
previsibles necessitats per una zona enjardinada. Tot i així, sí que seria interessant destinar 
algun sector o àrea concreta per estacionar vehicles ja que tal i com està dissenyar només 
es podria fer al llarg del vial de Circumval·lació. 

 
 VI.3. Xarxa transport públic: 
 
De les parades actuals que hi ha actualment a l'entorn del sector de Can Vilalba totes queden 
allunyades del futur sector industrial sobre tot el que corresponen al bus urbà d'Abrera que ara n'hi ha 
3 en el sector residencial. Per facilitar l'ús del transport públic pels treballadors del sector industrial 
caldria haver-hi una parada específica més propera al sector industrial (possiblement una de nova a 
l'extrem de baix del sector residencial a l'entorn del carrer de la Circumval·lació, per exemple a l'entorn 
de la cruïlla amb el carrer Euskadi  
 
També podria ser convenient desplaçar la parada del bus interurbà Barcelona-Igualada i situar-la més 
propera a l'accés al sector industrial. 
 
Igualment caldria estudiar la possibilitat d'incrementar la freqüència de pas del transport públic i que 
s'ajusti més als horaris laborals dels usuaris 
 

VI.4. Xarxa de vianants 
 
La xarxa viària de la zona d’estudi ha de contemplar una xarxa d’itineraris principals per a vianants, 
sobre tot per a poder accedir al sector industrial des del sector residencial de Can Vilalba i buscar llocs 
de treball de proximitat i de manera que la gent pugui anar a peu a treballar. 
 
 El Decret 344/2006 estableix la necessitat de la seva existència per tal “d’assegurar la connectivitat 
amb els indrets on es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars 
(estacions d’autobús, centres comercials, zones industrials,...)”. 
 
L’article 15 del Decret 344/1006 estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris 
principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport, i indica 
que: 
 

- La xarxa d’itineraris per a vianants s’ha de definir en base a criteris que permetin evitar els 
accidents de trànsit. A aquests efectes: 

- Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els carrers 
de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris per a les persones vianants. 

- Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible 
i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en compte 
aquest criteri. 
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- Es proposa que es connecti amb un pas per a vianants tant el sector industrial com el 
d'equipaments i el residencial. Com que la zona d'equipaments ja connecta amb la 
residencial només cal connectar els equipaments amb el sector industrial i un lloc adient, 
per proximitat seria el cul de sac que s'ha projectat i que és poc funcional. 

-  Els vials interiors ja tenen unes vores molt amples (4 metres) per facilitar el desplaçament 
dels vianants 

- Es recomana que els diferents vials estiguin regulats amb una velocitat màxima de 30 Km/h; 
de manera que aquest carrer es proposa que siguin zones 30. 

 
Es fan les següents recomanacions en relació als carrers de zona 30: 
 

- Senyalitzar de manera clara l’entrada a un carrer de zona 30 ja sigui localitzant senyalització 
vertical o senyalització horitzontal. 

- Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la visibilitat 
dels vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la visibilitat als passos de 
vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició de l’estacionament en els 10 m anterior 
al pas ja que es podrien donar casos d’estacionaments indeguts que afectarien a la visibilitat del 
vianant). 

 

 
Posició dels estacionaments en els passos de vianants 

 
- Rampes i rebaixos de les voreres a tots els passos de vianants que es mantinguin a nivell 

de calçada, tal i com estableix l’Ordre VIV/561/2010, per millorar l’accessibilitat de les persones de 
mobilitat reduïda. 

- S’ha de tenir en compte que les voreres haurien de tenir una amplada mínima lliure d’obstacles 
de 2 metres per tal de garantir l’accessibilitat i donar compliment a l’ordre VIV/561/2010. 

 
Pel que fa als passos de vianants cal tenir present: 
 

 Per a facilitar el creuament dels vials per part dels vianants es proposa pintar passos 
per vianants a l’inici i al final del vial i que permeti l’accés als diferents subsector com 
l’equipament públic, l’equipament comercial, al sector hoteler i també al parc verd. 
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-Tal i com marca l’article 15 del Decret 344/2006, els passos de vianants hauran d’estar 
alineats amb l’eix principal de la circulació dels vianants per tal d’evitar canvis de trajectòria. 

- L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, 
en funció de la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. Atès que es proposa que 
els carrers del sector estiguin regulats com a zona 30 serà suficient una amplada de 3 metres. 

- Tal i com està contemplat a l’ordre VIV/561/2010, tots els passos de vianants hauran 
de disposar de senyalització en el pla de terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical 
pels vehicles. Així mateix, caldrà que disposin de gual adaptat per tal que siguin accessibles 
per a les persones de mobilitat reduïda. 

- La llargada màxima dels vials que els vianants poden superar amb plena seguretat és 
de 10 metres. En cap cas les amplades de la calçada del carrer central projectat pot superar 
aquesta amplada. 

 
En aquest cas, per a la millora de la seguretat dels vianants es proposa la creació de 2 punts de 
creuament semaforitzats, propers a cada rotonda, per a poder creuar la carretera BV-1201. 
 

VI.5. Xarxa bàsica de bicicletes 
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, el següent: 
  

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

- La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2. 

- Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa, i preferentment hauran 
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 
 
En aquest cas la xarxa urbana de bicicleta que hi ha a Abrera no arriba fins el sector i no hi ha previsió 
de connectar el poble amb aquest sector de Can Vilalba. 
 
Tot i així el projecte preveu condicionar un tram del camí del Llobregat que ve d’Olesa i en aquest tram 
ressegueix la carretera de la Diputació i continua seguint en bona part el curs del Llobregat cap a 
Martorell. 
 
Es preveu un tram segregat de la carretera d’una amplada de 2 metres i que aniria pel costat Llobregat 
i passaria també per l’exterior de les dues rotondes d’accés projectades. 
 
En realitat no és un carril bici urbà que pugui servir per desplaçaments de treball o de residència sinó 
que és una via d’esbarjo. 
 
Dins tot el sector de Can Vilalba (industrial i residencial) no hi ha cap xarxa de bicicletes establerta i el 
desplaçament amb aquest mitjà de transport no és fàcil, fins i tot per poder arribar al futur sector 
industrial des del sector residencial Creiem que seria interessant donar continuïtat i poder connectar 
amb una xarxa per a bicicleta els dos sectors i podria molt be ésser des de la zona esportiva del sector 
equipaments fins al cul de sac projectat i que llavors ja s’enllaçaria amb el sector industrial. 
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La presència d’una xarxa específica per a bicicletes és molt interessant ja que facilita el desplaçament 
sostenible i fa disminuir els desplaçaments amb vehicles a motor que són molt més contaminants a 
més de treure circulació de les carreteres d’accés al sector (carretera BV-1201). 
 
Pel que fa a l’estacionament de les bicicletes n'hi ha d’haver-hi en tots els subsectors (industrial, 
equipament i zones verdes) tal i com s’ha definit i calculat en apartat anteriors, malgrat que considerem 
que el resultat que ha donat són excessius i es podria passar amb molts menys places. 
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VIII. PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
 

En compliment amb l’article 19 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, el planejament derivat del 
sector i el projecte d’urbanització amb totes les determinacions contingudes en aquest document, entre 
les que cal incloure les derivades del present estudi de mobilitat, serà íntegrament costejat i finançat 
pels promotors del desenvolupament urbanístic del sector. Els pressupostos dels projectes 
d’urbanització incorporaran totes les despeses necessàries per a l’execució de les obres dins de l’àmbit 
del sector, inclòs les connexions externes de les infraestructures que calgui portar fora de l’àmbit definit 
del sector. 
 
Així, l'article 19.1. del  Decret 344/2006, diu: 
 
“L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada ha d’incorporar una proposta de finançament dels 
diferents costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova actuació i establir l’obligació de 
les persones propietàries, en els termes fixats per la legislació urbanística, de costejar i, si escau, 
executar la urbanització, així com les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de 
vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes, quan 
sigui necessari com a conseqüència de la magnitud de l’actuació”. 
 
A més, segons l’article 19.2,  
 
“... les persones propietàries estan obligades a participar en els costos d’implantació de l’increment de 
serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de 
transport públic de superfície en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les 
existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex IV. Les administracions han de vetllar, perquè 
aquest finançament es destini a les administracions competents en matèria de transports, segons 
l’àmbit territorial”. 
 
El planejament derivat i/o en projecte d’urbanització que es redacti posteriorment haurà d’incloure els 
costos de les obres d’urbanització dels vials, de les voreres, dels passos de vianants, de la senyalització 
vertical i horitzontal corresponent, de les barres d’aparcament de bicicletes (disseny U invertida), etc. 
s’inclouen en les partides dels costos d’urbanització de cada sector urbanístic 

 
També si s’inclou determinades millores en el transport col·lectiu (nous punts d’estacionament, 
glorietes...) també s’hauran d’incloure en els costos d’urbanització del sector. 
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IX. AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES 
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al 
desenvolupament de la Modificació Puntual del Pla General d'Abrera en el sector de Can Vilalba 
contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals directrius marcades pel 
nou marc establert per la Llei de Mobilitat, com són: 
 

Directriu de mobilitat 1: Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 1.8 
Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima seguretat des de les parades de 
transport públic fins l’origen o la destinació del desplaçament. 

 
Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar l’exclusió 

social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4. Facilitar l’accessibilitat als centres de treball i 
estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no motoritzats en aquells centres 
propers als nuclis urbans. 

 
Directriu de mobilitat 11: 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació 

establint diferents tipologies de carrers. 
 

Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una xarxa 
d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2. Condicionar una xarxa urbana d’itineraris per a 
bicicletes. 13.6. Establir carrers de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació del trànsit. 
13.9 Promoure els aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades de transport 
públic, centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat viària de la bicicleta. 
 

Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
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X. INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

La quarta disposició addicional del Decret 344/2006 indica que els estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada de planejament urbanístic o d'implantacions singulars de municipis declarats pel govern com 
a Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, han d'incorporar les dades necessàries per 
avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 
 
Atès que el municipi d’Abrera no està declarat pel Govern com a Zona de Protecció Especial de 
l'ambient atmosfèric, no és obligatori avaluar la incidència de la mobilitat generada sobre la 
contaminació atmosfèrica. 
 
Les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric afecten als municipis establerts en: 
 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, on es declaren com a zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. Tot i ser un 
municipi del Baix Llobregat, Abrera queda fora dels municipis inclosos en la zona de protecció. 

- Decret 233/1993, de 31 d’agost, de declaració de zones de protecció especial dels municipis 
de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts. 
 
La caracterització de les emissions dels vehicles es fa a partir de les intensitats mitjanes de trànsit (IMD) 
i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut. 
 
No obstant, a continuació s’estimen les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) segons els 
factors d’emissió del CORINAIR 1990 (Core Inventory of Air Emissions Methodology) per tal d’avaluar 
la incidència de la nova mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica: 
 
Tot seguit es fa un càlcul estimatiu de les emissions atmosfèriques emeses per la mobilitat generada 
en funció dels nous usos del sòl previstos en la Modificació del planejament que es planteja.  

Usos del sòl 

m2 sostre 
nova 

edificabilitat 

Ràtio Decret 
344/2006 Viatges 

Generats 

Viatges 
màxims 
vehicles 

privats/dia 

Emissions 
CO2 en 
Kg/dia 

Emissions 
NO en 
kg/dia 

Emissions 
PM10 en 
Kg/dia 

Residencial 0 
10 viatges 

/100 m2 
0 0 

0 0  0 

Comercial 0 
50 viatges 

/100 m2 
0 0 

0  0  0 

Terciari 0 
10 viatges 

/100 m2 
0 0 

0,00  0,00  0,00 

Industrial 109.428 m2 
5 viatges 
/100 m2 

5.471 3.830 
5.777,94  19,37  1,44 

Equipament  13.139 m2 
20 viatges 
/100 m2 

2.628 1.314 
1.224,29  4,10  0,30 

Zones verdes 69.168 m2 
5 viatges 
/100 m2 

3.458 1.383 
5.503,84  18,45  1,37 

Total     11.558  6.527  18.696,98  62,68  4,65 
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Els principals desplaçaments per treball que tenen com a destí Abrera són (dades IDESCAT): 
 

- Barcelona    a 35 Km       9,96 %  dels viatges 
- Olesa de Montserrat   a  5 km  13,16 % dels viatges 
- Esparreguera   a  8,5 km 13,36 % dels viatges 
- Martorell   a  6 km  11,11 % dels viatges 
- Hospitalet de Llobregat  a 29,5 km   5,13% dels viatges 
- Cornellà de Llobregat  a 27 km    3,3 % dels viatges 
- Sant Andreu de la Barca a 12 km    3,9 % dels viatges 
- Terrassa   a 18 km    1,5 % dels viatges 
 

S’ha considerat una distància mitjana de 14,91 Km per a tots els viatges generats. 
 

Usos del sòl m2 sostre 
nova 

edificabilitat 

Ràtio Decret 
344/2006 

Viatges 
Generats 

Viatges 
màxims 
vehicles 

privats/dia 

Emissions 
CO2 en 
Kg/dia 

Emissions 
NO en 
kg/dia 

Emissions 
PM10 en 
Kg/dia 

 
Residencial 

 
0 

10 viatges 
/100 m2 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Comercial 

 
0 

50 viatges 
/100 m2 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Terciari 

 
0 

10 viatges 
/100 m2 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Industrial 

 
109.428 

5 viatges 
/100 m2 

 
5.471 

 
3.830 

 
9.876,76 

 
33,11 

 
2,45 

 
Equipament 
públic  

 
13.139 

20 viatges 
/100 m2 

 
2.628 

 
1.314 

 
3.388,29 

 
11,36 

 
0,84 

Zones 
verdes 

 
69.168 

5 viatges 
/100 m2 

 
3.458 

 
1.383 

 
3.567,41 

 
11,96 

 
0,89 

 
Total 

   
11.558 

 
6.527 

 
16.832,46 

 
56,43 

 
4,18 

 
Els coeficients d’emissió estimats pels càlculs són: 
 

Emissions CO2   factor 0,173 Kg CO2/vehicle Km 
Emissions NO    factor 0,58 gr NO/vehicle Km 
Emissions PM 10   factor 0,043 gr PM10/vehicle Km 
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XI. SÍNTESIS I CONCLUSIONS 
 
El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) de la 33a Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació d'Abrera en el sector de Can Vilalba es redacta d’acord amb el Decret 344/2006, 
de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
Amb l’EAMG d’aquesta Modificació Puntual del Planejament d'Abrera ha estat possible conèixer de 
manera estimativa la mobilitat generada que es podria derivar de la implantació i desenvolupament del 
sector industrial de Can Vilalba, calculada a partir dels usos de cada sector (ús industrial, equipaments, 
zona verda). 
 
A partir de l’estimació de la futura demanda de mobilitat s’ha pogut valorar la suficiència de la xarxa 
actual d’itineraris (vehicles, vianants, bicicletes i transport col·lectiu) i fer propostes pel que fa a la futura 
mobilitat del sector i el seu entorn. Aquest diagnòstic ha permès proposar mesures que poden contribuir 
a la mobilitat sostenible del sector, millorant aspectes com l’accessibilitat, la competitivitat del territori, 
la qualitat de l’ocupació, l’equitat, la seguretat viària i la salut. Per tant el present EAMG del sector  de 
Can Vilalba ha assolit els següents objectius: 
 

1. Avalua l’increment potencial dels desplaçaments provocats per la nova implantació 
urbanística (sòl industrial, equipament comunitari, zones verdes, nova vialitat, etc). 

2. Avalua la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 
sistemes de transport de baix o nul impacte (desplaçaments en bicicleta o a peu). 

3. Proposa les xarxes per on s’haurà de distribuir la nova mobilitat, tot valorant la viabilitat del 
Nou sector per a gestionar de manera sostenible aquesta nova mobilitat. 

4. Defineix mesures i actuacions necessàries per tal que la nova mobilitat generada segueixi 
unes pautes caracteritzades per la intermodalitat i la sostenibilitat. 
 
La proposta de desenvolupament del sector de Can Vilalba comporta el desenvolupament d’un sector 
de 255.062 m2., amb el següent quadre comparatiu de distribució de superfícies 
 

SUD 3 "Industrial Can Vilalba" Superfícies (m2) % 

SISTEMES (superfície total mínima) 98.736,31 m2 38,71% 

V Viari 7.775,14m²sòl 3,05% 

 Protecció sistema viari 1.961,61m²sòl 0,77% 

P Parcs i Jardins urbans   69.168,01m²sòl 27,12% 

E Equipaments   18.769,93m²sòl 7,36% 

H Hidrològic (*)  1.061,62m²sòl 0,42% 

ZONES (superfície total màxima) 156.325,90m²sòl 61,29% 

24* Industria jardí "Can Vilalba" tipus I  120.772,97m²sòl 47,35% 

24* Indústria neta "Can Vilalba" tipus II  35.552,93m²sòl 13,94% 

 TOTAL ÀMBIT 255.062,21m²sòl 100,00% 

 
EDIFICABILITAT BRUTA     0,70m²st/m²sòl 
SOSTRE MÀXIM      177.800,41m²st 
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El total dels viatges generats dins el sector seria 
 

Usos del sòl Superfície Sostre Viatges % 

Residencial 0 0 0 0,00% 

Comercial 0 0  0 0,00% 

Terciari 0 0 0 0,00% 

Industria jardí 120.773 m2 84.541 m2 4.227 36,57% 

Industria neta 35.553 m2 24.887 m2 1.244 10,77% 

Equipaments  18.770 m2 13.139 m2 2.628 22,74% 

Zones verdes 69.168 m2  3.458  29,92% 

Total   11.557 100% 

 
Aquesta mobilitat es preveu que sigui: 
  

- 56,48 % amb vehicle privat 
-   9,64 % en transport públic 
- 33,88 % a peu o en bicicleta 
 

En general, els resultats obtinguts ens indiquen que el nombre de vehicles i viatges que generarà la 
nova demanda de mobilitat, és significativa tot i que una part del sector ja es troba desenvolupat 
(industria de Ferroiberica i sector equipaments), però l'ampliació del sòl industrial es farà necessari crear 
una nova vialitat tant d'accés al sector que es continuaria fent des de la carretera BV-1201, com també 
una mobilitat interior per l'ampliació de la futura àrea industrial, ja que a dia d'avui la vialitat dins el sector 
és mínima. 
 
Pel que fa a l’aparcament de vehicles, segons dades obtingudes del càlcul en funció de la normativa 
vigent, dona un total de: 
 

- 1.917 places d'estacionament per a vehicles de turisme 
-    959 places d'estacionament per a motos 
- 1.917 places d'estacionament per a bicicletes 

 
Com que en el sector a desenvolupar es troba allunyat dels diversos nuclis habitats propers tant Abrera 
com Olesa o Esparreguera i fins i tot Martorell, la major part de la mobilitat externa del sector serà sobre 
tot el vehicle privat i també a peu si els futurs treballadors són gent que resideix al sector residencial de 
Can Vilalba que es troba just per sobre del futur sector industrial. 
 
Actualment la mobilitat a peu o en bicicleta, és mínima per les dificultats que comporta fora de la gent 
que viu en el sector residencial de Can Vilalba.  
 
El transport públic a l'entorn del sector de Can Vilalba disposa de diverses parades pel bus urbà d'Abrera 
dins el sector residencial i una parada del bus interurbà (Barcelona – Igualada) davant el sector sobre 
la carretera BV-1201    
 
Entre les principals actuacions que es proposen per a millora la vialitat del sector serien: 
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- Crear un accés directe al sector industrial des de la carretera BV-1201 de manera que hi 
hagi un accés diferenciat pel sector industrial del sector residencial amb una rotonda 
independent per a cada sector. 

- Crear una vitalitat interna pel sector industrial però que no té connexió ni continuïtat cap 
el sector d'equipaments a ona dia d'avui ja hi ha el CAP, la zona esportiva, el local social 
de la masia de Can Vilalba...  

- No s'ha previst una àrea específica per l'estacionament de vehicles de la gent que 
treballarà en el sector, sinó que tot l'estacionament de vehicles s'hauria de fer dins de les 
instal·lacions de les diverses activitats. 

- No s'ha previst cap espai reservat pels camions que estaran en espera o en la parada 
obligatòria dels conductors dins el sector. 

- El projecte preveu donar continuat al camí del Llobregat com a vial d'esbarjo o via verda 
per a bicicletes i vianants situat de manera segregada al costat de la carretera de la 
Diputació en el costat més proper al Llobregat. 

- Es preveu pacificar el trànsit de la carretera BV-1201, atès que en tenir 3 rotondes al llarg 
d’aproximadament 1 km, la velocitat dels vehicles en aquest tram es veurà reduïda.  

- Es millora la seguretat dels vianants amb la creació de 2 passos o creuaments de la 
carretera semaforitzats 

- Els diversos vials interiors del sector tenen voreres molt amples però no hi ha espai 
reservat per estacionar vehicles. 

- No hi ha cap vial per a bicicletes, per fomentar el desplaçament o transport sostenible, 
des del sector residencial d'Abrera al nou sector industrial. 

- No hi ha una vialitat específica per a vianants que connecti el sector re3sidencial amb el 
sector industrial. 

 
Per tant, com a conclusió, el desenvolupament del sector, amb la segregació dels accessos pel sector 
residencial i l'industrial serà una millora en la seguretat a la carretera respecte a la situació actual, però 
la proposta d'ordenació prevista presenta problemes pel que fa a l'estacionament de vehicles (tant 
turismes dels treballadors o gent que vulgui gaudir de la zona verda i també de camions que han d'anar 
a les activitats industrials del sector), ni tampoc hi ha dins el sector una vialitat que pugui afavorir el 
desplaçament sostenible (bicicleta o a peu) ja que no es preveu cap connexió entre els sectors 
industrials i residencials de Can Vilalba. 
 
 
Cassà de la Selva, Juliol 2019 

 
 
 

 
DNI 40.286.407-K 

 
  



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

33a. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D'ABRERA 

ÀMBIT DE CAN VILALBA 

Terme municipal d'Abrera. (Baix Llobregat) 

 

 

55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. ANNEX PLÀNOLS 
 

 
- Ortofotomapa de situació      a escala 1:25.000 
- Ortofotomapa d’ubicació     a escala 1:  5.000 
- Accessos al sector      sense escala 
- Xarxa de transport públic i via verda    a escala 1:  6.000 
- Accés al sector des del poble d'Abrera    sense escala 
- Proposta d'actuació      a escala 1:  2.500 
- Accessos vehicles motoritzats al sector   a escala 1:  2.500 

 


















