
 

Setembre de 2009

Pla de mobilitat urbana 
de Sant Just Desvern 

Document I. Memòria 



 



CRÈDITS 
 

Direcció facultativa 
 
Paloma Sánchez-Contador Escudero 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat V. Local 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
Diputació de Barcelona 
 
Hugo Moreno Moreno 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Cap de la Subsecció de Mobilitat Local 
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat V. Local 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
Diputació de Barcelona 
 
Ferran Rueda Aguilera 
Tècnic de Medi Ambient 
Regidoria de Mobilitat 
Ajuntament de Sant Just Desvern 
 

Equip redactor 
 
ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
José Antonio Malo Gaona 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Director 
 
Martí Roscadell i García 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
Núria Carrillo Mainé 
Ambientòloga 
 
Raúl Cabeza Santano 
Delineant 
 





 

ACRÒNIMS 
 

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona 

ATM Autoritat del Transport Metropolità 

DNM Directrius Nacionals de Mobilitat 

DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge 

DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

EMO Enquesta de Mobilitat Obligada 

EMQ Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

EMT Entitat Metropolitana del Transport 

GEH Gasos d’Efecte Hivernacle 

ICAEN Institut Català d’Energia 

P&R Aparcament dissuasori, Park-and-Ride 

PDM Pla Director de Mobilitat 

PEC Pla de l’Energia de Catalunya 

PITC Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 

PLSV Pla Local de Seguretat Viària 

PMU    Pla de Mobilitat Urbana 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 

TMB Transports Metropolitans de Barcelona 

ZPEAA Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric 

 
 





Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

iii

ÍNDEX 

 
1.  Introducció .............................................................................................................. 1 

1.1.  Justificació de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana ..................................... 1 

1.2.  Antecedents ...................................................................................................... 1 

1.3.  Objectius del Pla ............................................................................................... 2 

1.4.  L’entorn normatiu dels PMU .............................................................................. 2 

1.4.1  Àmbit territorial .............................................................................................. 3 

1.4.2  Iniciativa i obligatorietat ................................................................................. 3 

1.4.3  Participació ciutadana ................................................................................... 3 

1.4.4  Tramitació del Pla .......................................................................................... 4 

1.4.5  Avaluació ambiental estratègica .................................................................... 5 

1.5.  Principis directors de la planificació de la mobilitat ........................................... 5 

1.5.1  Competitivitat ................................................................................................. 6 

1.5.2  Integració social ............................................................................................ 7 

1.5.3  Qualitat de vida ............................................................................................. 7 

1.5.4  Salut .............................................................................................................. 8 

1.5.5  Seguretat ....................................................................................................... 8 

1.5.6  Sostenibilitat .................................................................................................. 9 

1.6.  Metodologia de redacció. Fases ..................................................................... 10 

2.  Anàlisi territorial i socioeconòmic ...................................................................... 11 

2.1.  Situació geogràfica .......................................................................................... 11 

2.2.  Estructura territorial ......................................................................................... 11 

2.2.1  Principals infraestructures lineals ................................................................ 12 

2.2.2  Usos del sòl i planejament urbanístic .......................................................... 13 

2.2.2.2  Altres zones: polígons industrials i centre de negocis ................................. 16 

2.2.2.3  Nous desenvolupaments ............................................................................. 17 

2.3.  Anàlisi econòmica ........................................................................................... 18 

2.3.1  Sectors d’ocupació ...................................................................................... 18 

2.3.2  Dades d’autocontenció i autosuficiència ..................................................... 18 

2.4.  Evolució de la població. Distribució per seccions censals ............................... 19 

2.4.1  Evolució de la població ................................................................................ 19 

2.4.2  Distribució de la població per seccions censals .......................................... 20 

2.5.  Piràmide demogràfica ..................................................................................... 20 



_ ______________________________________________________________________________________Document I. Memòria 
 

 

iv

2.6.  Centres d’atracció i generació de viatges ....................................................... 22 

2.6.1  Equipaments ............................................................................................... 22 

2.6.2  Eixos i zones comercials ............................................................................. 22 

2.6.3  Zones verdes i espais lliures ....................................................................... 22 

2.7.  Dades de motorització .................................................................................... 23 

2.7.1  Índex de motorització .................................................................................. 23 

2.7.2  Parc de vehicles .......................................................................................... 25 

3.  Anàlisi de la mobilitat actual ................................................................................ 27 

3.1.  Planejament vigent .......................................................................................... 27 

3.2.  Mobilitat global ................................................................................................ 29 

3.2.1  Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001) .............................................. 29 

3.2.1.1  Desplaçaments totals .................................................................................. 29 

3.2.1.2  Tipus de flux ................................................................................................ 30 

3.2.1.3  Motiu del desplaçament .............................................................................. 31 

3.2.1.4  Principals orígens i destinacions dels desplaçaments de connexió ............ 32 

3.2.1.5  Repartiment modal ...................................................................................... 34 

3.2.2  Expansió de les dades EMO’2001 a l’any 2008 .......................................... 36 

3.2.3  Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) ........................................... 38 

3.2.3.1  Desplaçaments totals .................................................................................. 39 

3.2.3.2  Principals connexions .................................................................................. 39 

3.2.3.3  Repartiment modal ...................................................................................... 41 

3.2.4  Expansió de les dades EMQ’2006 a l’any 2008 .......................................... 47 

3.2.5  Enquesta de satisfacció .............................................................................. 49 

3.3.  Mobilitat a peu ................................................................................................. 55 

3.3.1  Itineraris principals ...................................................................................... 55 

3.3.2  Anàlisis general de l’accessibilitat en la via pública .................................... 55 

3.3.2.1  Secció censal 1: Barri Centre ...................................................................... 56 

3.3.2.2  Secció censal 2: Barri Nord ......................................................................... 57 

3.3.2.3  Secció censal 3: Casc Antic ........................................................................ 57 

3.3.2.4  Secció censal 4 (1 de 2): Barri Sud ............................................................. 58 

3.3.2.5  Secció censal 4 (2 de 2): Polígon industrial del Pont Reixat ....................... 59 

3.3.2.6  Secció censal 5: La Miranda i Can Candeler .............................................. 60 

3.3.2.7  Secció censal 6: Can Sagrera i Camp Roig ................................................ 61 

3.3.2.8  Secció censal 7: Les Basses de Sant Pere i Can Modolell ......................... 61 

3.3.2.9  Secció censal 8: illa Walden ........................................................................ 62 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

v

3.3.2.10  Secció censal 9 (1 de 2): La Plana–Bellsoleig ........................................... 62 

3.3.2.11  Secció censal 9 (2 de 2): Polígon industrial del Sud-Oest ......................... 64 

3.3.2.12  Resum de la mobilitat a peu ...................................................................... 64 

3.4.  Espais per als desplaçaments en bicicleta ...................................................... 64 

3.4.1  Itineraris ciclables ........................................................................................ 64 

3.4.2  Aparcaments per a bicicletes ...................................................................... 67 

3.4.3  Intensitats de circulació de bicicletes .......................................................... 67 

3.4.4  Resum de l’estat de la xarxa ciclable .......................................................... 68 

3.5.  Xarxes i serveis de transport col·lectiu ............................................................ 68 

3.5.1  Serveis d’autobusos .................................................................................... 68 

3.5.1.1  Servei d’autobús urbà ................................................................................. 68 

3.5.1.2  Serveis d’autobusos interurbans ................................................................. 69 

3.5.1.3  Serveis d’autobusos de municipis veïns ..................................................... 73 

3.5.1.4  Servei d’autobús nocturn ............................................................................. 74 

3.5.1.5  Resum de l’estat del servei d’autobusos ..................................................... 74 

3.5.2  Serveis de tramvia ....................................................................................... 75 

3.5.3  Estat de les infraestructures de transport públic ......................................... 76 

3.5.4  Cobertura del municipi amb transport públic ............................................... 78 

3.6.  Transport de mercaderies i logística ............................................................... 79 

3.7.  Xarxa viària per al vehicle motoritzat privat ..................................................... 79 

3.7.1  Descripció de les vies .................................................................................. 79 

3.7.1.1  Vies de comunicació entre municipis .......................................................... 79 

3.7.1.2  Principals vies de comunicació interna ....................................................... 81 

3.7.1.3  Nous vials de comunicació .......................................................................... 82 

3.7.2  Intensitats de circulació ............................................................................... 82 

3.7.3  Capacitats dels vials .................................................................................... 83 

3.7.4  Elements reductors de velocitat .................................................................. 83 

3.7.5  Interseccions insegures ............................................................................... 84 

3.8.  Aparcament per a residents ............................................................................ 85 

3.8.1  Aparcaments Park-and-Ride (P&R) ............................................................ 88 

4.  Diagnosi de la situació actual .............................................................................. 89 

4.1.  Diagnosi derivada de l’anàlisi .......................................................................... 89 

4.1.1  Mobilitat a peu ............................................................................................. 89 

4.1.2  Mobilitat en bicicleta .................................................................................... 90 

4.1.3  Mobilitat en transport públic ........................................................................ 90 



_ ______________________________________________________________________________________Document I. Memòria 
 

 

vi

4.1.4  Mobilitat en vehicle privat motoritzat ........................................................... 90 

4.1.5  Aparcament residencial ............................................................................... 90 

4.1.6  Seguretat viària ........................................................................................... 91 

4.1.7  Diagnosi ambiental ...................................................................................... 92 

4.1.7.1  Marc legal .................................................................................................... 92 

4.1.7.2  Immissions contaminants (NOx PM10) ......................................................... 92 

4.1.7.3  Emissions de contaminants ......................................................................... 94 

4.1.8  Contaminació acústica ................................................................................ 96 

4.1.8.1  Marc legal .................................................................................................... 96 

4.1.8.2  Estat actual a Sant Just Desvern ................................................................ 98 

4.1.9  Grau d’ocupació del sòl ............................................................................. 100 

4.1.10  Accés a zones industrials i centres de treball ........................................... 100 

4.2.  Diagnosi participada de la mobilitat............................................................... 100 

4.2.1  Mobilitat a peu ........................................................................................... 100 

4.2.2  Mobilitat en bicicleta .................................................................................. 101 

4.2.3  Mobilitat en transport públic ...................................................................... 101 

4.2.4  Mobilitat en vehicle privat motoritzat ......................................................... 101 

4.2.5  Aparcament ............................................................................................... 102 

4.2.6  Altres ......................................................................................................... 102 

4.3.  Declaració Institucional ................................................................................. 103 

4.3.1  Principis ..................................................................................................... 103 

4.3.2  Objectius ................................................................................................... 104 

5.  Caracterització del sistema futur de mobilitat .................................................. 107 

5.1.  Prognosi de població ..................................................................................... 107 

5.1.1  Estimació de la població futura en base a la evolució de la població ....... 107 

5.1.2  Estimació de la població futura en base al planejament ........................... 110 

5.2.  Prognosi de mobilitat ..................................................................................... 111 

6.  Diagnosi de la situació prevista: escenari tendencial ..................................... 113 

6.1.  Dades prèvies ............................................................................................... 113 

6.2.  Resultats: diagnosi ambiental ....................................................................... 115 

6.3.  Resultats: seguretat viària ............................................................................. 116 

6.4.  Resultats: contaminació acústica .................................................................. 117 

6.5.  Resultats: ocupació del sòl ........................................................................... 117 

7.  Establiment d’objectius. Estudi d’alternatives ................................................. 119 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

vii

7.1.  Objectius del PDM ........................................................................................ 119 

7.1.1  Minimitzar la distància mitjana dels desplaçaments .................................. 120 

7.1.2  Potenciar el canvi modal ........................................................................... 121 

7.1.3  Reduir les externalitats del sistema de transports ..................................... 121 

7.1.4  Consum energètic ..................................................................................... 122 

7.1.5  Emissions de CO2 ..................................................................................... 122 

7.1.6  Contaminació atmosfèrica per NOx i PM10 ................................................ 122 

7.1.7  Qualitat acústica ........................................................................................ 123 

7.1.8  Ocupació de Sòl ........................................................................................ 124 

7.1.9  Reducció del cost unitari de viatge ............................................................ 125 

7.1.10  Reducció de l’accidentalitat ....................................................................... 126 

7.1.11  Resum dels valors objectius dels indicadors ............................................. 127 

7.2.  Estudi d’alternatives ...................................................................................... 128 

7.3.  Alternativa 1: augment de mobilitat absorbit pels sistemes de transport 
sostenibles i augment moderat cap al transport públic ......................................... 129 

7.4.  Alternativa 2: Valors objectius del PDM ........................................................ 131 

7.5.  Alternativa 3: augment de mobilitat absorbit pels sistemes de transport 
sostenibles i pas important cap al transport públic ................................................ 133 

7.6.  Alternativa escollida ...................................................................................... 135 

8.  Propostes participades d’actuació de l’alternativa triada ............................... 137 

8.1.  Mobilitat a peu ............................................................................................... 137 

8.2.  Mobilitat en bicicleta ...................................................................................... 140 

8.3.  Mobilitat en transport públic .......................................................................... 143 

8.4.  Mobilitat en vehicle privat motoritzat ............................................................. 146 

8.5.  Aparcament ................................................................................................... 149 

8.6.  Altres mesures .............................................................................................. 150 

8.7.  Reflexió de Futur ........................................................................................... 153 

9.  Indicadors de seguiment .................................................................................... 155 

 

 

 





Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

1

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana 

Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de 

mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb el que preveu la llei 9/2003 de la 

Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla 

Director de Mobilitat del seu àmbit.  

 

L’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la 

normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar servei de 

transport col·lectiu urbà de viatgers.  

 

Segons el Pla d‘Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de 

Barcelona (RMB), s’estableix l’obligatorietat, en tots els municipis inclosos dins les Zones de 

Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (ZPEAA), de redactar un PMU per als seus 

municipis.  

 

Per tant, a Sant Just Desvern és obligatòria la redacció del PMU del municipi, establint-se el 

2014 com a any horitzó del Pla. Segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya1, aquest 

PMU haurà de ser revisat cada sis anys.  

 

1.2. Antecedents 

 

Sant Just Desvern, com la resta de pobles i ciutats del món desenvolupat, ha viscut en les 

darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al 

llarg del temps. La popularització de l’ús del vehicle privat, concebut fins ara com a símbol de la 

llibertat individual de moviment, ha comportat una pèrdua de l’equilibri tradicional en l’ús de 

l’espai públic, acotat físicament per definició. 

 

Aquest fet ha comportat el desplaçament i marginalització d’altres usos tradicionals de la Via 

Pública. El carrer ha estat durant generacions, alhora que una via de transport, un espai de 

trobada i d’interrelació social: lloc d’intercanvis comercials, de relació entre veïns i visitants, de 

manifestacions lúdiques i culturals, de jocs i de conversa. 

                                                 

1 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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L’evolució tecnològica ha comportat, però, des de la segona meitat del segle XX, una veritable 

revolució en els mitjans de transport utilitzats per la nostra població, popularitzant l’ús del cotxe, 

i destinant per al seu ús (circulació i estacionament) la major part de l’espai públic. 

 

Com a municipi integrant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Sant Just 

Desvern vol modificar aquesta tendència, que ha comportat una pèrdua del caràcter social del 

carrer, adoptant les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el 

nostre caràcter de vila mediterrània i oberta a l’espai públic. 

 

1.3. Objectius del Pla 

Els objectius que persegueix un Pla de Mobilitat Urbana són els següents: 

 

 Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea 

urbana de Sant Just Desvern, incorporant específicament les percepcions dels 

problemes per part de la ciutadania. 

 

 Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al 

municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, 

de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, 

les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de 

Sant Just Desvern.  

 

 Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i 

formular un programa d’actuació a 6 anys. 

 

 Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar 

l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de Medi Ambient i 

el que estableix la legislació comunitària. 

 

 

1.4. L’entorn normatiu dels PMU 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, desplega un conjunt d’instruments de planificació 

de la mobilitat aplicables a diferents escales geogràfiques. El pla de mobilitat urbana és 

l’instrument de planificació de la mobilitat d’àmbit local (article 9). A continuació s’esmenten els 
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principals aspectes relacionats amb l’àmbit territorial, la iniciativa i obligatorietat, la participació 

ciutadana, la tramitació del pla i l’avaluació ambiental estratègica 

 

1.4.1 Àmbit territorial 

L’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord corresponent 

dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat 

interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n’integren cap. L’àmbit del 

present estudi correspon amb el municipi de Sant Just Desvern, i bàsicament amb l’àrea 

urbana del municipi. 

 

El contingut dels plans de mobilitat urbana s’ha d’adequar als criteris i les orientacions 

establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha 

d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. En aquest sentit, el pla 

de mobilitat urbana de Sant Just Desvern s’haurà d’adequar als criteris i orientacions que 

estableixi el pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat al 

setembre del 2008).  

 

1.4.2 Iniciativa i obligatorietat 

La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments, i 

la seva elaboració i l'aprovació són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa 

de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport 

col·lectiu urbà de viatgers. Segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 

legislatiu 2/2003), actualment estan obligats a aprovar un pla de mobilitat urbana tots els 

municipis que siguin capital de comarca o tinguin més de 50.000 habitants (en l’àmbit de la 

Regió Metropolitana de Barcelona, l’actual esborrany del pla director de mobilitat de la RMB es 

proposa ampliar l’obligatorietat d’elaborar i aprovar plans de mobilitat urbana a tots els 

municipis de més de 20.000 habitants). A més a més, el Pla d’Actuació per a la Millora de la 

Qualitat de l’Aire obliga als 40 municipis inclosos dins les zones de protecció especial per mitjà 

del Decret 226/2006 (entre els quals es troba Sant Just Desvern) a elaborar un Pla de Mobilitat 

Urbana atenent les indicacions del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

1.4.3 Participació ciutadana 

La complexitat, les contradiccions i la variabilitat de la mobilitat fan que no hi hagi solucions 

úniques ni generals per a planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar els ciutadans a 

través de fórmules participatives amb què puguin aportar els seus punts de vista i participar en 

la presa de decisions. 
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En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la participació 

del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la 

consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials 

vinculats a la mobilitat.  

 

A més a més, tot i no ser obligatori, també es convenient obrir mecanismes de participació 

directa de la ciutadania, en paral·lel al procés esmentat en el punt anterior. Segons la Guia 

bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana (DPTOP, 2006), els tres moments 

especialment rellevants per a la participació directa són: 

 

 En el moment de formular la diagnosi de la mobilitat per tal de recollir les percepcions i 

valoracions sobre l’estat actual de la mobilitat. 

 

 En el moment de formular els objectius del PMU, tot just després de comunicar els 

resultats de la diagnosi. 

 

 A l’inici del període durant el qual es puguin proposar mesures per a desenvolupar els 

objectius. 

 

1.4.4 Tramitació del Pla 

La Llei 9/2003 determina que la iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana 

correspon als ajuntaments. Abans d'aprovar-los, cal l'informe de l'Autoritat Territorial de la 

Mobilitat de llur àmbit territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del 

departament de la Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport. 

Aquest informe ha d’avaluar la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establertes 

pel pla director de mobilitat. 

 

Segons la Llei 9/2003 i la Directiva 2001/42 del Parlament Europeu i del Consell, en el procés 

d’elaboració del pla de mobilitat urbana ha d’estar garantida la inclusió de la participació 

ciutadana, així com la informació pública durant un període de temps determinat. En aquest 

sentit, posteriorment a l’aprovació pel ple de l’ajuntament de Sant Just Desvern el pla de 

mobilitat urbana estarà exposat a informació pública. 

 

Els plans de mobilitat urbana s’han de revisar cada sis anys 
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1.4.5 Avaluació ambiental estratègica 

D’acord amb la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes sobre el medi ambient, i l’article 17 de la Llei 9/2003, de la mobilitat, els plans de 

mobilitat urbana queden sotmesos al procés d’avaluació ambiental estratègica. 

 

1.5. Principis directors de la planificació de la mobilitat 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els objectius i els 

altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de 

planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la 

Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els 

impactes negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de la “Guia bàsica 

per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana”, editada el juliol de 2006 pel Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques. 

 

La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents: 

 

a) Competitivitat 

b) Integració social 

c) Qualitat de vida 

d) Salut 

e) Seguretat 

f ) Sostenibilitat 

 

Aquests sis elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat i el 

transport poden aportar o sostreure a la societat. En el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just 

Desvern s’hauran d’establir aquelles mesures que, segons la configuració actual, maximitzen el 

saldo positiu d’aquest balanç i, per tant: 

 

a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del 

sistema productiu. 

b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans. 

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans. 

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments. 

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles 
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1.5.1 Competitivitat 

La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema de 

transport eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost global 

(individual i social) possible. Com a element fonamental de suport del sistema productiu, el 

transport ha de permetre: 

 Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns preus 

raonables. 

 Accedir, els treballadors, als seus centres de treball amb la menor incertesa possible i 

en unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de 

productivitat derivada dels accidents in itinere. 

 

Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el sistema 

de transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com l’element 

potenciador de la competitivitat que hauria de ser: 

 La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans, la 

qual cosa provoca un increment notable del temps exigit per als desplaçaments. 

 El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per sota del 

seu cost real (el cost global) de manera que no s’estimula la reducció dels costos diferits 

a la societat. 

 

Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea com a 

principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del transport. El 

mateix Llibre blanc estudia diverses estratègies aplicables per a invertir la situació actual, i és 

un factor comú en cadascuna la necessitat d’establir una tarifació adequada del transport, 

especialment per carretera. 

 

En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la 

demanda del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre l’equilibri 

entre funcionalitat i cost: 

 Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús indiscriminat 

(ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a dir, a una pèrdua de 

funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de costos de tots els usuaris. 

 I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden accedir al 

sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat. 

 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

7

1.5.2 Integració social 

Quan l’accessibilitat no és universal esdevé un element generador d’exclusió social. Aquells 

ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel territori veuen 

reduïdes les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. Aquesta 

incidència la pateixen especialment les persones de mobilitat reduïda, és a dir, aquelles que 

per motius de salut tenen una dificultat addicional per poder desplaçar-se autònomament. 

Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de transport 

col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En aquells indrets on 

l’oferta és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a concentrar-se sobre els sectors 

socials de menys renda a causa de la dificultat particular que tenen per disposar de vehicle 

privat, de manera que s’accentuen encara més els fenòmens de divergència social. 

A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes negatius 

sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents: 

 redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita alhora la 

possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs de treball. 

 comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal revertir amb 

els corresponents instruments fiscals. 

 

Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa que 

implica prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de transport d’accés 

més universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda regressives en l’assignació 

de recursos als diferents modes de transport i territoris. En particular, cal posar un especial 

èmfasi en la idea d’universalitzar l’accés al treball com a principal mecanisme d’integració en la 

societat moderna. 

 

1.5.3 Qualitat de vida 

El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que coneixem 

com a qualitat de vida: 

 D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme totes 

aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se és un fet 

quotidià per als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en si mateix (tret de 

casos molt particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que realment es vol dur a 

terme. Així, s’espera realitzar els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda 

possible i, al mateix temps, amb una incertesa mínima, és a dir, tenint la seguretat que 

els serveis de transport funcionen de la manera prevista: en termes d’horaris, 

freqüència, seguretat, etc. 
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 D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important 

impacte en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la 

disponibilitat d’espais lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es 

produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres 

elements contaminants. Aquests impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb 

independència que siguin o no usuaris del mitjà de transport que els origina. 

 

Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport consideri 

simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels dos tipus d’impacte, 

les demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites. La contraposició de tots dos 

aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri socialment acceptable, i això comporta 

indefugiblement enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els sectors socials 

implicats 

 

1.5.4 Salut 

El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores 

que poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties 

imputables a la contaminació generada pel transport no sempre puguin percebre una relació 

directa amb la causa, es calcula que aquestes malalties poden tenir un impacte equiparable al 

que causen els accidents viaris.  

 

Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la 

productivitat de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari que se’n 

deriva, fan necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En línia amb aquest 

propòsit, pot ser útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una banda, estimulin l’ús de 

vehicles amb menor poder contaminant i, de l’altra, permetin la internalització dels costos 

socials i ambientals esmentats. 

 

També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la 

bicicleta i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes 

d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes. 

 

1.5.5 Seguretat 

Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de 

l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla de 

seguretat viària de Catalunya i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, on es marca 
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l’objectiu d’aconseguir una reducció del 50% del nombre de víctimes d’accidents de trànsit en el 

període 2001- 2010. 

 

El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional al 

nombre d’usuaris-quilòmetre, mentre que la gravetat dels accidents és inversament 

proporcional a la velocitat. Aquesta constatació perfila les dues línies d’acció possibles per a 

reduir l’accidentalitat dels mitjans de transport: 

 La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor 

accidentalitat, o sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats. 

 

La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions de 

seguretat intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de diferents mitjans. 

Consisteix principalment a eliminar els punts negres del sistema viari, a segregar i prioritzar 

l’espai dels diferents mitjans on els usos conflueixen, a incrementar la tasca pedagògica sobre 

els usuaris, a enfortir el sistema preventiu i sancionador dels infractors i a introduir noves 

tecnologies per a la seguretat. 

 

1.5.6 Sostenibilitat 

Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on s’emfasitza la 

necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de l’increment paral·lel 

dels fluxos del transport que actualment s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de 

transport més eficient, és a dir, que impulsi més treball per unitat d’extracció de recursos i 

deposició de contaminants materials i energètics. Al mateix temps, aquest desacoblament 

aporta al teixit productiu un avantatge competitiu en vista d’un escenari econòmic proper 

marcat per l’increment dels costos del transport.  

 

En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció d’emissions 

d’efecte hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol suposen un 

increment d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al període 2008-2012. 

Tanmateix, la tendència actual apunta que aquest llindar se superarà àmpliament si no 

s’apliquen les mesures adients. Per a convergir cap als objectius apuntats i per a assolir, per 

tant, una equitat intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de 

menys intensitat energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori 

 



_ ______________________________________________________________________________________Document I. Memòria 
 

 

10

1.6. Metodologia de redacció. Fases 
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 

2.1. Situació geogràfica 

El municipi de Sant Just Desvern es troba situat a uns 10 Km a l’oest de Barcelona a la 

comarca del Baix Llobregat formant part de l’àrea metropolitana. Ocupa una extensió de 7,85 

Km2, i tal i com s’observa a la figura següent, geogràficament limita al nord amb pel Parc de 

Collserola.  Els pobles veïns dels santjustencs són Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 

Llobregat i Sant Joan Despí 

 

 
Imatge 2.1.1- Situació Sant Just Desvern. 

 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 

2.2. Estructura territorial 

La planificació de la mobilitat en el Sant Just Desvern del futur es basa en l’anàlisi dels fluxos 

de mobilitat entre els possibles orígens i destinacions actuals, però també fa una projecció de 

mobilitat a 6 anys. En aquest sentit, pren especial rellevància l’anàlisi dels nous projectes 

urbanístics, tant pel que fa a la generació de nous orígens i destinacions (localització de la nova 

població resident, nous centres de treball, activitats logístiques, nous equipaments, etc.), com 

pel que fa a la coherència dels nous vials i serveis amb les xarxes de transport existents. 
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En el present apartat es descriuen les principals zones residencials, equipaments i zones 

industrials existents, i s’analitza el potencial de desenvolupament d’acord amb el planejament 

vigent. 

 

2.2.1 Principals infraestructures lineals 

Les principals vies que travessen el municipi de Sant Just Desvern són: 

- Autovia B-23: La B-23 es la principal porta d’entrada a Barcelona per l’Oest de la ciutat. 

Neix a la ciutat de Barcelona i avança cap al Oest per a connectar amb l’autopista AP-7, 

el gran eix de comunicació amb les capitals de la costa Mediterrània. Travessa el 

municipi de Sant Just Desvern per la seva part més meridional durant uns escassos 600 

metres. 

- Carretera N-340: o també coneguda amb el nom de carretera del Mediterrani, 

connectava les poblacions de Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, 

Múrcia, Almeria, Màlaga i Cadis. El tram que discorre per Sant Just Desvern ha deixat 

de ser una travessera urbana i s’ha reconvertit en una gran avinguda (Carretera Reial), 

amb dos carrils per sentit de circulació, espai segregat pel tramvia i amples voreres 

(fotografia següent).  La seva longitud dins del municipi es de dos quilòmetres i el seu 

traçat discorre pel Nord de la B-23, amb una direcció eminentment Est-Oest. 

 
Imatge 2.2.2.1 – Principals infraestructures lineals  

Font: Elaboració pròpia en base a l’hipermapa del DPTOP 
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Fotografia 2.2.1.1 – La nova Carretera Reial (N-340) 

 

2.2.2 Usos del sòl i planejament urbanístic 

El municipi de Sant Just Desvern està dividit en diferents seccions censals que es presenten en 

la següent taula: 

 

  

SECCIONS CENSALS I BARRIS 

Secció Censal Barris que agrupa Superfície 

Secció 1 Barri Centre 0,28 km2 

Secció 2 Barri Nord 0,03 km2 

Secció 3 Casc Antic 0,24 km2 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  0,25 km2 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon 2,83 km2 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  0,38 km2 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 0,25 km2 

Secció 8 Illa Walden 0,07 km2 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  3,54 km2 

Taula 2.2.2.1 – Secció Censal 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
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En aquestes zones hi trobem sectors residencials ja desenvolupats, polígons industrials i 

sectors a desenvolupar segons el planejament. A continuació es fa una descripció de cadascun 

d’ells. El plànol 2 també grafia la posició de cada secció censal dins del municipi. 

 

2.2.2.1 Zones residencials 

 

- Barri Centre: Es troba delimitat al Sud per la Carretera Reial, a l’est pel límit del 

municipi, al Nord pel C/ Marquès de Monistrol - C/ Font i a l’Est pel C/ Santa Teresa. 

Predominen les edificacions unifamiliars (amb alguns blocs de pisos de poca alçada). 

Els vials estan distribuïts formant una quadricula, són carrers d’un sol sentit de circulació 

(amb la excepció de la Rambla de Sant Just)  amb espai per a vianants segregat de la 

calçada. 

 

- Barri Nord: Una petita porció de territori (200x200m. aprox.), a l’Est del municipi, per 

sota del C/ de la Creu i a l’esquerra del C/ Nord. Les edificacions corresponen a grans 

blocs de pisos. 

 

- Casc antic:  Està format per un entramat de vials no perpendiculars, propis de nuclis 

antics de població. En aquesta zona es troba el mercat i els eixos comercial importants, 

tret que fa que els vianants predominin per sobre les vehicles, trobant diferents carrers 

de plataforma única. Limiten aquest barri per l’Oest el C/ Miquel Reverter, pel Sud el C/ 

de la Creu, per l’Est el C/ Creu del Padró i pel Nord el Passeig de la Muntanya. 

 

- Barri Sud: amb les mateixes característiques de vialitat que el Barri centre, limita amb 

aquest per l’Est i amb l’illa Walden per l’Oest. Els habitatges corresponen a una tipologia 

d’edificacions plurifamiliars. 

 

- La Miranda i Can Candeler: El relleu d’aquesta zona es troba marcat pels pendents de 

la falda de Collserola i del Turó d’en Ramoneda (per l’Est i pel Nord), de manera que els 

vials que formen el teixit urbà estan disposats de manera que la seva traça pugui salvar 

els desnivells (amb un recorregut sinuós). Es una zona molt extensa, al Nord-Est del 

municipi, i engloba la meitat de la falda de Collserola que es troba dins al municipi de 

Sant Just Desvern, per sota la carretera de Vallvidrera, i limitant al sud amb el Casc 

Antic. La major part de la població d’aquest barri es troba en aquest límit Sud. Les 

edificacions de la zona de la Miranda són habitatges unifamiliars, mentre que a Can 

Candeler són blocs de pisos de recent creació. 
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- Can Sagrera i Camp Roig: va l’Oest del Cas antic, Can Sagrera i Can Roig conformen 

l’ultima corona del nucli urbà residencial de Sant Just Desvern. Hi predominen les 

edificacions unifamiliars al Nord (Can Sagrera) però van guanyant importància els blocs 

de pisos a mesura que avancem cap al Sud del Barri (Camp Roig). 

 

- Les Basses de Sant Pere i Can Modolell: Al Sud del municipi, el barri de les basses de 

Sant Pere i Can Modolell, està situat per sota la Carretera Reial (N-340). Amb 

predominança de edificacions plurifamiliars, es un dels barris nous de Sant Just 

Desvern. 

 

- Illa Walden: Una illa delimitada per tres vials (Carretera Reial, C/ Indústria i C/ Salvador 

Espriu) limita aquesta zona, la qual té com a imatge representativa un gran bloc de 

pisos que contracta amb el teixit de vivendes unifamiliars d’altres barriades de Sant Just 

Desvern. Es la secció censal amb més densitat de població de Sant Just Desvern. 

 

- La Plana i Bellsoleig: De la mateixa manera que la Miranda i Can Candeler, aquesta 

zona es troba a la falda de Collserola, a l’Oest de la carretera de Vallvidrera i al Nord de 

la riera de Sant Just Desvern (riera de Pahissa). És un nucli de població separat del 

continu urbà de Sant Just Desvern, format per edificacions unifamiliars. 

 
Imatge 2.2.2.2.1 – En vermell, zones de fortes pendents 

Font: Elaboració pròpia en base a l’hipermapa del DPTOP 
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2.2.2.2 Altres zones: polígons industrials i centre de negocis 

 

- Polígon industrial Sud-Oest: al Nord de la Carretera Reial, limitant a l’Oest per la riera i 

el límit municipal i a l’est per l’illa Walden. 

 

- Polígon industrial del Pont Reixat: al Sud de la Carretera Reial i a l’Oest de l’Avinguda 

del Baix Llobregat, al límit del municipi. 

 

- Centre de Negocis Sant Just–Porta Diagonal: Situat a l’extrem Sud del municipi, per 

sota la B-23.  

 

La següent imatge permet visualitzar la superfície dels polígons industrials (zones blaves) en el 

municipi de Sant Just Desvern: 

 

 
Imatge 2.2.2.2.2 – Superfícies de polígons industrials i centre de negocis 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’hipermapa del DPTOP 
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2.2.2.3 Nous desenvolupaments 

Estan previstos els següents desenvolupaments a Sant Just Desvern (plànol 4): 

 

- Sector Mas Lluí: l’actuació més gran de tot el municipi. Es troba al sector censal 9, al 

Nord de la Riera de Pahissa. Per connectar -ho amb el continu urbà s’obriran dos nous 

vials per sobre la riera, prolongant-se el C/ Blasco de Garay i c/ Ponce de Leon. 

 

- La Bonaigua: tres actuacions contigües a la secció censal 9, entre el barri de La Plana-

Bellsoleig i al Nord del camí a Vallvidrera. 

 

- La Vall: Tres actuacions disperses pel territori: una a Can Candeler (habitatges 

unifamiliars), una al Sud de Camp Roig i l’última a les Basses de Sant Pere. 

 

- Omi Enthone: Sòl industrial que passa a ser habitatge, a la zona del Camp Roig 

 

- Raval: Una petita actuació que aportarà habitatges al casc antic de Sant Just Desvern. 

 

  

NOUS DESENVOLUPAMENTS 

Nom Seccions Censals M2 Sostre Habitatges 

Mas Lluí Secció Censal 9 143.242* 1.048 

La Bonaigua Secció Censal 9 18.833+12.006+3.960 129+102+36 

La Vall Secció Censal 5 4.176+585 46 

La Vall Secció Censal 7 5.200 52 

La Vall Secció Censal 6 24.600** 246 

Omi Enthone Secció Censal 6 18.277*** 169 

Raval Secció Censal 3 4.463**** 44 

*Mas Lluí: 7.671 m2 són de sostre comercial 

** La vall: 10 locals 

*** Omi Enthone: 900 m2 són de sostre comercial i 2.377 m2 són de terciari 

**** Raval: 30% del sostre de planta baixa serà comercial 

Taula 2.2.2.3.1 – Nous Desenvolupaments 

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern 

Aquest planejament suposa un total de 1.872 habitatges nous. 
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2.3. Anàlisi econòmica 

 

2.3.1 Sectors d’ocupació 

Segons les dades facilitades per l’IDESCAT (2001), el principal motor econòmic a Sant Just 

Desvern són els serveis, que ocupen el 69,4% de la població, seguit per la indústria amb un 

23,0% i la construcció amb un 6,7%. L’agricultura només representa el 0,90%. 

 

Sectors d'Ocupació

Agricultura; 
0,90%

Indústria; 23%

Construcció; 
6,70%

Serveis; 
69,40%

 

Taula 2.3.1 – Sectors d’ocupació. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades IDESCAT 

 

2.3.2 Dades d’autocontenció i autosuficiència 

L’Índex d’autocontenció representa el percentatge de treballadors del municipi que 

desenvolupen la seva feina al propi municipi. 

 

D’alta banda, l’autosuficiència es el tant per cent de llocs de treball del municipi ocupats per a 

treballadors que resideixen en el mateix municipi. 

 

Les dades pel municipi de Sant Just Desvern es presenten en la següent taula: 
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AUTOCONTENCIÓ I AUTOSUFICIÈNCIA AL MUNICIPI DE 

SANT JUST DESVERN 

Indicadors Any 2001 

Població que hi viu i hi treballa 1.947 

Població ocupada resident 6.525 

Llocs de treball al municipi 9.621 

AUTOCONTENCIÓ 29,8% 

AUTOSUFICIÈNCIA 20,1% 

Taula 2.3.2 – Autocontenció i Autosuficiència. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades IDESCAT 

 

Ambdós valors son molt baixos, degut a que bona part dels habitants de Sant Just Desvern va 

a treballar fora del municipi (baixa autocontenció), i en segon lloc, un elevat percentatge dels 

llocs de treball al municipi de Sant Just estan ocupats amb residents d’altres municipis (baixa 

autosuficiència). 

 

2.4. Evolució de la població. Distribució per seccions censals 

2.4.1 Evolució de la població 

Sant Just Desvern compta amb 16.631 habitants (2008). Des de 1998 fins al 2008 la població 
empadronada al municipi ha sofert  un creixement constant, tal i com s’observa a la imatge 
2.4.1.1, que ha estat del 22% en 10 anys. En analitzar l’evolució històrica de la població amb 
una perspectiva històrica més àmplia, aquest comportament de creixement continu es repeteix: 
s’observa que des de l’any 1976 la població al municipi ha augmentat en un 67% (imatge 
2.4.1.2).  
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Imatge 2.4.1.1 - Evolució de la població (1998 - 2008) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i Ajuntament de Sant Just Desvern 
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Imatge 2.4.1.2 - Evolució de la població (1976 - 2008) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i Ajuntament de Sant Just Desvern 

 

2.4.2 Distribució de la població per seccions censals 

Sant Just Desvern està distribuït en nou (9) seccions censals. El plànol 3 i la següent taula 

mostra la distribució de la població en aquestes zones: 

 

  

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER SECCIONS CENSALS 

Secció Censal Nom Comú Habitants 

Secció 1 Barri Centre 2.215 

Secció 2 Barri Nord 990 

Secció 3 Casc Antic 2.407 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  1.841 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon 2.215 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  2.390 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 1.919 

Secció 8 Illa Walden 1.454 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  1.207 

TOTAL  16.638 

Taula 2.4.2.1 - Distribució de la població (2008) 

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern 

 

2.5. Piràmide demogràfica 

La piràmide de població de Sant Just Desvern s’ajusta a l’estructura de Catalunya (veure 

gràfics següents): Una base de població infantil compresa entre el 4% i el 6% que es manté 

entre aquests valors fins als 24 anys on el percentatge d’habitants augmenta fins al 8% (a 

Catalunya el màxim arriba fins al 10% pel cas dels homes). El major volum de població es 
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concentra en la franja d’edat de 25 a 45 anys. A partir dels 45 les piràmides es van tancant poc 

a poc de forma asimètrica tenint més proporció el sexe femení que el masculí. 

 

 
Imatge 2.5.1 – Estructura de la població de Sant Just Desvern (2007) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

 
Imatge 2.5.1 – Estructura de la població de Catalunya (2007) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 
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2.6. Centres d’atracció i generació de viatges 

2.6.1 Equipaments 

El plànol 5 recull els principals equipaments de Sant Just Desvern: 

 

- Equipaments administratius (Ajuntament, Policia Local...) 

- Equipaments educatius (CEIPs, IES...) 

- Equipaments culturals, socials i comercials (la biblioteca i casa de cultura de “Can 

Ginestar”, el centre cultura i de Lleure “La Vagoneta”, el mercat municipal, Centres 

Cívics, Casals de Joves...) 

- Equipaments esportius (el camp de futbol, el complex esportiu municipal de “La 

Bonaigua”...) 

- Equipaments sanitaris (l’Àrea Bàsica de Salut). 

 

2.6.2 Eixos i zones comercials 

Sant Just Desvern no es un municipi que destaqui per la quantitat de zones comercials. No 

s’han desenvolupat grans superfícies comercials i la presència del petit comerç es escassa, 

degut principalment al fet que la major part dels habitatges han aprofitat la planta baixa com a 

jardí o gual particular. L’oferta de comerços es concentra al Casc antic , al voltant de dos 

carrers: 

- C/ Bonavista 

- C/ de la Creu 

Amb els nous sectors de desenvolupament està previst de crear-se uns 9.000 m2 de sostre 

comercial. 

 

2.6.3 Zones verdes i espais lliures 

El municipi de Sant Just Desvern gaudeix de 27 zones d’espais verds dins del continu urbà, 

més la gran àrea del Parc de Collserola que conté el Nord del municipi (imatge següent). 
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Imatge 2.6.3.1 – Zones verdes de Sant Just Desvern 

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern 

2.7. Dades de motorització 

2.7.1 Índex de motorització 

 

Segons les darreres dades facilitades per IDESCAT, en el 2006 el municipi de Sant Just 

Desvern comptava amb 0,74 vehicles per habitant, valor que se situa notablement per sobre 

del de la mitjana de la comarca i del conjunt de Catalunya tal com mostra el gràfic següent: 
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Gràfic  2.7.1.1 – Evolució de l’índex de motorització 

Font: IDESCAT 
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S’observa un creixement espectacular entre els anys 1995 i 2002. Segons la informació 

facilitada per l’Idescat, aquest creixement és fictici ja que s’ha detectat una errada en les dades 

del parc de vehicles disponibles (l’organisme subministrador d’aquestes dades és la Direcció 

General de Trànsit). Aquesta errada ja ha estat detectada en el procés de depuració de la 

informació que fa la Direcció General de Trànsit i es troba en procés de solució. 

 

A la mateixa figura s’observa que l’índex de motorització ha experimentat un creixement del 

15% entre l’any 1991 i el 2006, que es situa per sota del de la comarca en el mateix període 

que ha estat del 38%.    

 

D’acord amb les dades facilitades per l’ajuntament de Sant Just Desvern, la població a 1 de 

Gener del 2008 era de 16.638 habitants i es comptava amb 11.121 vehicles (també a 1 de 

Gener del 2008), de manera que l’índex de motorització per al 2008 seria de 0,67 

vehicles/habitant (això no significa que en dos anys l’índex de motorització hagi passat de 0,74 

a 0,67, són xifres no comparables dons les fonts d’informació no són les mateixes). 

 

La distribució dels vehicles segons les seccions censals es la que es presenta en la següent 

taula: 

 

  

PARC DE VEHICLES PER SECCIONS CENSALS  

Secció Censal Nom Comú Vehicles 

Secció 1 Barri Centre 1.434 

Secció 2 Barri Nord 516 

Secció 3 Casc Antic 1.541 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  1.184 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon 1.648 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  1.547 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 1.098 

Secció 8 Illa Walden 889 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  1.264 

Taula  2.7.1.2– Vehicles per Seccions Censals (2008) 

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern 
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2.7.2 Parc de vehicles 

La següent gràfica mostra la distribució del parc de vehicles al municipi de Sant Just Desvern 

d’acord amb les darreres dades del IDESCAT 

 

 
Gràfic  2.7.2.1 – Parc de vehicles (2006) 

Font: IDESCAT 
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3. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 

3.1. Planejament vigent 

 

Les DNM (Directrius Nacionals de Mobilitat), plantegen l’estratègia general “més 

accessibilitat, menys impactes”, orientada a maximitzar l’accessibilitat, la qualitat i la 

competitivitat, i a minimitzar els impactes socials, ambientals i territorials. Aquesta estratègia es 

desplega en tres grans objectius principals :  

 Organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures de tal manera que 

minimitzin la distància dels desplaçaments, és a dir, que calguin desplaçaments de 

menor distància per satisfer totes les funcions socials i econòmiques: Reduir pax·km, 

t·km.  

 Traspassar desplaçaments als mitjans de transport més adients a cada àmbit, 

entenent que són aquells que aporten una accessibilitat més universal i generen uns 

impactes socials i ambientals més petits: Traspassar pax·km, t·km entre modes de 

transport.  

 Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport, o sigui, reduir els seus costos 

externs unitaris: Reduir l’impacte de cada pax·km, t·km realitzat. 

 

El PDI (Pla Director d’Infraestructures) del transport públic col·lectiu 2001-2010 a la regió 

metropolitana de Barcelona, vol aconseguir els següents objectius: 

- Augmentar significativament el volum de desplaçaments en transport públic col·lectiu i 

fer guanyar quota al transport públic enfront del vehicle privat a tots els àmbits de l’RMB: 

dins de la ciutat central, als seus accessos, a les connexions entre les polaritats 

metropolitanes, etc., a través d’una política d’oferta de gran volum. 

- Aconseguir que la disponibilitat de transport públic col·lectiu amb infraestructura fixa no 

sigui un factor limitatiu del funcionament metropolità, de la implantació d’activitats a 

l’RMB ni de la competitivitat internacional de Barcelona. 

- Garantir la major eficàcia econòmica i social de les inversions públiques destinades al 

sistema metropolità de transport, mitjançant la seva planificació integral i l’adequació del 

mode de transport al volum previst de demanda. 

- Emprendre un conjunt d’actuacions de xoc que remarquin la decidida voluntat de les 

Administracions de potenciar el transport públic a la regió metropolitana. 

El PDI 2001-2010 no contemplava cap actuació que afectés al municipi de Sant Just Desvern. 

No obstant, actualment aquest pla es troba en revisió, i tot i no estar definitivament aprovat, el 

23 de Juliol del 2008 va sortir a informació pública l’estudi informatiu del perllongament de la 
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línia L3 del metro de Barcelona des de la parada “Zona Universitària” cap al municipis 

d’Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Feliu del Llobregat. 

 

El PGM-76 (Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana), aprovat per la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació 

urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i 

que comprenia un total de 27 municipis, Sant Just Desvern entre ells.  

 

El PDM (Pla Director de Mobilitat) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) té per 

objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el 

passatge i les mercaderies i fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord 

amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 

Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 

7.1 de la Llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a la 

Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). El PDM no planteja noves infraestructures viàries ni 

ferroviàries en l’àmbit de l’RMB, sinó que proposa mesures d’optimització del seu ús i millora de 

la seva rendibilitat (en canvi, sí que planteja les infraestructures que calen per a millorar l’ús de 

la bicicleta i la marxa a peu en l’àmbit interurbà). Els Plans de Mobilitat Urbana es situen per 

sota del PDM i s’ha d’elaborar en coordinació amb ell.  

 

El PTVC (Pla de Transports de Viatgers de Catalunya) es defineix com un pla territorial 

sectorial que ha d’establir les línies d’actuació generals per millorar l’oferta dels serveis de 

transport públic col·lectiu per carretera i ferroviari en l’àmbit interurbà a Catalunya, amb l’horitzó 

temporal del 2012.  

 

El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) és el pla territorial sectorial que 

defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya, en 

coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la 

mobilitat. El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 

novembre, de política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, 

de 13 de juny, de la mobilitat 
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3.2. Mobilitat global 

Per a l’anàlisi general de desplaçaments s’ha realitzat dos estudis: 

- Un estudi de les dades de l’enquesta de mobilitat obligada de l’any 2001 (EMO’2001). 

Posteriorment, aquestes dades han estat expandides a l’any 2008 d’acord amb els 

criteris del Pla Director de Mobilitat (PDM). Aquesta enquesta és molt exhaustiva (quasi 

20.000 enquestats) i ens  permetrà conèixer bé les característiques de la mobilitat 

ocupacional.  

- Un estudi de les dades de l’enquesta de mobilitat quotidiana de l’any 2006 (EMQ’2006) 

Posteriorment, aquestes dades han estat expandides a l’any 2008 d’acord amb els 

criteris del Pla Director de Mobilitat (PDM). La EMQ no es tan exhaustiva com la EMO 

(es realitza a un volum més reduït de població, 536 enquestats en el cas de Sant Just 

Desvern), però ens permetrà disposar de dades de la mobilitat total. 

 

3.2.1 Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001) 

Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen a l’Enquesta de Mobilitat Obligada 

de l’any 2001 (EMO’2001), que es realitzà junt amb el cens de població de l’any 2001 (Font: 

Idescat, i DPTOP per a la zonificació interna). La EMO 2001 es realitza cada 5 anys i 

mitjançant una entrevista domiciliària registra el primer desplaçament del matí per motius 

d’estudis o treball. La població enquestada engloba individus d’edat superior a 4 anys que 

realitzen un desplaçament de durada superior a 5 minuts. En el cas de Sant Just Desvern s’han 

realitzat 19.764 enquestes. 

 

3.2.1.1 Desplaçaments totals 

L’Enquesta de Mobilitat Obligada 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 comptabilitzen només 

el primer viatge del matí, però no la tornada.  

Cal tenir en compte que un desplaçament és el conjunt de viatges en diferents modes de 

transport per anar de l’origen a la destinació final. En el cas dels desplaçaments amb trams a 

peu, es considera un viatge a peu quan aquest té una durada de cinc o més minuts. 

Per tal d’estudiar la mobilitat de Sant Just Desvern, s’han analitzat les dades de les zones de 

transport (porcions de territori que defineix la EMO’2001) que es mostren a la Figura següent. 
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L’àrea d’estudi limita amb els municipis de Les planes al Nord, Esplugues de Llobregat a l’Est, 

Sant Joan Despí al Sud-Oest i Sant Feliu de Llobregat a l’Oest. 

 

 
Imatge 3.2..1.1 – Zones de transport de la EMO’2001 

Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest àmbit es veu que, en matins feiners, es realitzen un total de 19.488 desplaçaments 

diaris per mobilitat obligada (treball o estudi) amb origen i/o destinació a la zona d’estudi (any 

2001). En la totalitat del dia, tenint en compte els desplaçaments de tornada i la mobilitat no 

obligada, aquesta xifra s’estima en 70.000 desplaçaments totals diaris (Font: EMQ, 2001: la 

mobilitat obligada representa un 28% de la mobilitat total). 

 

3.2.1.2 Tipus de flux 

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

 El 17% dels desplaçaments totals per mobilitat obligada (3.266 viatges) són interns, de 

residents de Sant Just Desvern al mateix municipi. 
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 Un 31% dels d’aquests desplaçaments totals (6.196 viatges) són de residents en la zona 

d’estudi cap a altres indrets. 

 El 52% dels desplaçaments (10.302 viatges) són de residents de fora del municipi que 

venen a treballar o a estudiar a la zona d’estudi. 

 
 

17%

31%
52%

Viatges interns a Sant Just

Viatges amb origen Sant Just

Viatges amb destinació Sant Just
 

Imatge 3.2.1.2.1 – Distribució de la mobilitat obligada segons tipus de flux 

Font: Elaboració pròpia 

Es per tant, un municipi atractor de mobilitat (10.302 entrades enfront 6.196 sortides). 

 

3.2.1.3 Motiu del desplaçament 

Analitzant les dades en funció del motiu del desplaçament: 

 Els desplaçaments a la zona d’estudi per motius de treball són uns 15.474 desplaçaments 

diaris (el 78% dels desplaçaments totals). Aquests es reparteixen en el 30% entre els que 

s’originen a la zona i es desplacen per treballar fora d’ella, el 13% entre els que es mouen 

per treballar dins del municipi i el 58% entre els que venen de fora per a treballar en aquest 

àmbit del territori. 

 El 22% restant dels viatges (4.290 desplaçaments) són per motius d’estudis. D’aquests, el 

62% es produeixen tant pels habitant que arriben al municipi a estudiar, com pels que es 

mouen dins del municipi. El 38% restant, son els produïts per la marxa dels residents a 

altres llocs.  
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Figura 3.2.1.3.1 - Mobilitat obligada segons tipus de flux i el motiu de desplaçament 

Font: Idescat i DPTOP.  Elaboració pròpia a partir de EMO’2001.  

 

3.2.1.4 Principals orígens i destinacions dels desplaçaments de connexió 

Analitzant els principals orígens i destinacions dels desplaçaments amb motiu treball i estudis 

s’obté: 

 Barcelona es el principal punt d’origen i destí dels desplaçaments existents en la zona, ja 

sigui per motius d’estudis o de treballs.  

 Les principals destinacions dels residents que treballen fora de la zona d’estudi són, de 

major a menor importància (després de Barcelona): Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de 

Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Molins de Rei i 

el Prat de Llobregat. 

 Els principals orígens dels desplaçaments per feina amb destinació Sant Just Desvern  són, 

de major a menor importància: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat i 

Viladecans. 
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Municipi
Origen Sant 

Just
% Municipi

Destinació Sant 
Just

%

Barcelona 2218 48% Barcelona 2818 31%

Esplugues de Llobregat 382 8% Sant Feliu de Llobregat 893 10%

Hospitalet de Llobregat (L') 262 6% Hospitalet de Llobregat (L') 815 9%

Sant Feliu de Llobregat 211 5% Esplugues de Llobregat 768 9%

Cornellà de Llobregat 180 4% Cornellà de Llobregat 515 6%

Sant Joan Despí 175 4% Sant Joan Despí 443 5%

Molins de Rei 104 2% Sant Boi de Llobregat 243 3%

Prat de Llobregat (El) 95 2% Viladecans 164 2%
Altres O/D 951 21% Altres O/D 2290 26%

4.578 100%8.949100%

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

 
Taula 3.2.1.4.1 - Principals relacions origen–destinació  dels desplaçaments de connexió 

per motius de treball. Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 

 En el sector d’estudiants majors de 16 anys, els viatges que tenen coma destinació Sant 

Just Desvern estan més distribuïts en diferents municipis que els viatges que s’originen en 

aquesta zona, que tenen bàsicament com a destí principal Barcelona  en un 72%. 

 Les principals destinacions dels estudiants majors de 16 anys que estudien fora de la zona 

d’estudi són (excloent de Barcelona): Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 

Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Terrassa i Lleida. 

 Els estudiants majors de 16 anys que venen a estudiar a la zona d’estudi, provenen de 

(excloent de Barcelona): Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, l’Hospitalet de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i de Sant Vicenç 

dels Horts. 

 

Municipi
Origen Sant 

Just
% Municipi

Destinació Sant 
Just

%

Barcelona 604 72% Barcelona 64 18%

Esplugues de Llobregat 88 10% Esplugues de Llobregat 52 15%

Hospitalet de Llobregat (L') 20 2% Sant Joan Despí 39 11%

Cerdanyola del Vallès 12 1% Hospitalet de Llobregat (L') 34 10%

Sant Cugat del Vallès 10 1% Cornellà de Llobregat 28 8%

Sant Joan Despí 8 1% Sant Feliu de Llobregat 25 7%

Terrassa 7 1% Molins de Rei 15 4%

Lleida 5 1% Sant Vicenç dels Horts 9 3%
Altres O/D 82 10% Altres O/D 91 25%

100%

Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de connexió per motiu de estudis (>16 anys)

841 100% 357
 

Taula 3.2.1.4.2 - Principals relacions origen–destinació  dels desplaçaments de connexió 
per motius de d’estudi (majors de 16 anys). Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 

 

 Les principals destinacions dels estudiants menors de 16 anys que van a estudiar estudien 

fora de la zona d’estudi són (excloent de Barcelona): Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 

Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Gavà i Sant 

Andreu de la Barca. 
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 Els estudiants menors de 16 anys que venen a estudiar al municipi, provenen de Esplugues 

de Llobregat, Sant Joan Despí, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Molins de Rei i de Cervelló.  

 

Municipi
Origen Sant 

Just
% Municipi

Destinació Sant 
Just

%

Barcelona 444 57,1% Esplugues de Llobregat 304 30,5%

Esplugues de Llobregat 287 36,9% Sant Joan Despí 166 16,7%

Sant Feliu de Llobregat 22 2,8% Barcelona 93 9,3%

Hospitalet de Llobregat (L') 6 0,8% Sant Feliu de Llobregat 92 9,2%

Sant Cugat del Vallès 5 0,6% Hospitalet de Llobregat (L') 52 5,2%

Sant Joan Despí 4 0,5% Cornellà de Llobregat 37 3,7%

Gavà 3 0,4% Molins de Rei 34 3,4%

Sant Andreu de la Barca 2 0,3% Cervelló 31 3,1%
Altres O/D 3 0,4% Altres O/D 187 18,8%

Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de connexió per motiu de estudis (<16 anys)

100%996100%777
 

Taula 3.2.1.4.3 - Principals relacions origen–destinació  dels desplaçaments de connexió 
per motius de d’estudi (menors de 16 anys). Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 

 

3.2.1.5 Repartiment modal 

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

diferent comportament en la utilització dels modes de transport entre treballadors i estudiants.  

Els resultats globals del repartiment modal per a desplaçaments de treball s’han resumit en les 

figures que es presenten a continuació. Cal destacar: 

 En els desplaçaments de treball el mode de transport més utilitzat és l’automòbil (69.2% del 

total de viatges), seguit per l’autobús (amb un 11.8%), per la moto i els desplaçaments a 

peu (ambdós amb un 6.3%) i per el metro (3.1%). Els viatges amb bicicleta són 

pràcticament  inexistents (0.2%). 
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Figura 3.2.1.5.1 - Repartiment modal de viatges per motiu treball (termes absoluts) 

Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001.  
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Figura 3.2.1.5.2 - Repartiment modal de viatges per motiu treball (termes relatius) 

Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001.  

Els resultats globals del repartiment modal per a desplaçaments de treball s’han resumit en les 

figures següents. Cal destacar: 

 

 En els desplaçaments per motiu estudis, el 42,7% es mou en cotxe, mentre que les dades 

per a l’autobús i el desplaçament a peu són molt similars amb valors del 26.2% i del 22.8% 

respectivament. Tot seguit, es desplacen am moto un 3.6% i amb metro un 1.4%. Els 

viatges amb bicicleta aquí tenen el mateix valor que en el grup anterior, del 0.2%..  
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Figura 3.2.1.5.3 - Repartiment modal de viatges per motiu estudis (termes absoluts) 

Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. 
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Figura 3.2.1.5.4 - Repartiment modal de viatges per motiu estudis (termes relatius) 

Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 

 

3.2.2 Expansió de les dades EMO’2001 a l’any 2008 

D’acord amb les estimacions del PDM, la mobilitat amb modes de transport no motoritzats 

(viatges a peu i en bicicleta) augmentarà a un ritme del 0,39% anual. Pel que fa als transports 

motoritzats, els viatges en transport públic augmentarien a un ritme del 1,43% anual, mentre 

que el transport privat ho fa a un ritme del 1,44% (Font: Memòria ambiental del PDM) 

 

Amb aquestes hipòtesis, la mobilitat actual per a Sant Just Desvern, partint de les dades de la 

EMO’2001 estaria formada pel següent repartiment modal: 
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Mode de 
transport 

Repartiment 
Modal 2001 (%) 

Taxa Anual d'augment 
calculat pel PDM (Taula 

5.4.8) en % 

Repartiment Modal 
2008(%) 

A peu 10,7 0,39 10,2 

Bicicleta 0,2 0,39 0,2 

Transport públic 19,4 1,43 19,6 

Transport privat 69,2 1,44 70,0 
Taula 3.2.2.1 – Repartiment modal expandit a l’any 2008. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM i EMO 

 

En la taula anterior es pot veure que el repartiment dels modes de transport quasi no varia. Per 

tant, els repartiments per modes de transport analitzats en l’apartat anterior per motius de 

treball o estudis en l’any 2001, varien de forma imperceptible i es poden considerar vàlids per 

l’any 2008. 

 

En termes absoluts, el volum de viatges de mobilitat obligada, a l’any 2008 seria el següent 

(aplicant el factor de creixement anual del PDM corresponent a cada mode de transport): 

 

Mode de 
transport 

Desplaçaments 
totals per mode de 

transport (2001) 

Taxa Anual 
d'augment calculat 

pel PDM (Taula 
5.4.8) en % 

Desplaçaments 
totals per mode de 

transport (2008) 

A peu 2.085 0,39 2.134 

Bicicleta 39 0,39 40 

Transport públic 3.781 1,43 4.117 

Transport privat 13.486 1,44 14.694 

TOTAL 19.488 1,24* 20.985 

* Calculat en base als coeficients de creixement per a cada mode de transport 

Taula 3.2.2.2 – Viatges modalitat obligada expandits a l’any 2008. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM 

 

La mobilitat obligada per al 2008 s’estima en 20.985 desplaçaments. En la totalitat del dia, 

tenint en compte els desplaçaments de tornada i la mobilitat no obligada, aquesta xifra s’estima 

en 75.000 desplaçaments totals diaris (Font: EMQ, 2001, las mobilitat obligada representa un 

28% de la mobilitat total). 

 

Aquests resultats resulten d’aplicar els coeficients de creixement previstos en el PDM i per tant 

no tenen en compte modificacions puntuals introduïdes en el municipi de Sant Just que poden 

afecta l’evolució natural del repartiment modal prevista pel PDM.  
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Aquestes modificacions introduïdes en el sistema de transport són : 

 

- L’entrada en funcionament del TRAMBAIX, servei de tramvia que connecta els 

municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat i Barcelona 

- L’entrada en funcionament del “Just Tram”, uns nou serveis d’autobús urbà. 

- L’entrada en funcionament del “Just Metro”, uns nou serveis d’autobús interurbà que 

connecta el municipi amb la parada de Metro de “Zona Universitària“ de Barcelona. 

 

Aquests serveis han augmentat la oferta de transport públic disponible en el municipi, obtenint 

una bona acollida d’usuaris entre la població. 

 

També cal recordar que aquest només és el repartiment de la mobilitat obligada calculat amb 

les dades de la EMO. En el repartiment de la mobilitat total influirà la mobilitat no obligada, que 

serà estudiada a continuació amb les dades de l’enquesta de mobilitat quotidiana de l’any 

2006. 

 

3.2.3 Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) 

Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen a l’Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana de l’any 2006 (EMQ’2006), una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del 

Transport Metropolità (ATM) i el Departament de Política Territorial i d’Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya. Es realitzà cada cinc anys mitjançant una enquesta telefònica i 

permet analitzar la mobilitat quotidiana, tant de dies feiners com festius dels residents a 

Catalunya (a diferència de la Enquesta de Mobilitat Obligada que, tot i ser més exhaustiva, 

només donava a conèixer el primer desplaçament d’un dia feiner). El perfil de l’enquestat 

correspon a un resident d’edat superior a 4 anys que realitza un desplaçament superior a 5 

minuts. En el cas del municipi de Sant Just Desvern, s’han realitzat 536 enquestes. 
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3.2.3.1 Desplaçaments totals 

D’acord amb les dades de la EMQ 2006, en el municipi de Sant Just Desvern es realitzen un 

total de 76.000 desplaçaments en un dia feiner i d’uns 45.000 desplaçaments en caps de 

setmana o dies festius. Els desplaçaments totals d’un dia feiner s’aproximen als desplaçaments 

totals calculats en l’apartat anterior ambles dades de la EMO (75.000 desplaçaments). 

 

Els desplaçaments interns del municipi (aquells que tenen com a origen i destinació el municipi 

de Sant Just Desvern) s’eleven a 21.500 desplaçaments en dies laborables i 12.500 en festius i 

caps de setmana (aquestes xifres inclouen les anades i les tornades de forma agregada).. 

 

Els desplaçaments generats pel municipi (aquells que tenen com a origen el municipi de Sant 

Just Desvern) s’eleven a 24.500 desplaçaments en dies laborables i 19.500 en festius i caps de 

setmana (aquestes xifres inclouen les anades i les tornades de forma agregada). 

 

Els desplaçaments atrets pel municipi (aquells que tenen com a destinació el municipi de Sant 

Just Desvern) s’eleven a 30.000 desplaçaments en dies laborables i 13.500 en festius i caps de 

setmana (aquestes xifres inclouen les anades i les tornades de forma agregada). 

 

La mitjana de viatges per persona al municipi es de 3,00 desplaçaments/resident en dies 

feiners i 2,09 desplaçaments en dies festius o caps de setmana (aquests desplaçaments tenen 

en compte els desplaçaments interns i els desplaçaments generats). 

 

3.2.3.2 Principals connexions 

A continuació s’analitzen les principals connexions amb el municipi de Sant Just Desvern, tant 

per a dies feiners com per a caps de setmana i festius s’obté: 

 En els dies feiners, les principals connexions són amb el propi municipi de Sant Just 

Desvern (21.500 desplaçaments),  Barcelona (20.000 desplaçaments), Esplugues de 

Llobregat (6.700 desplaçaments), Hospitalet de Llobregat (4.500 desplaçaments), Sant 

Feliu de Llobregat (3.800 desplaçaments), Sant Joan Despí (3.700 desplaçaments), 

Cornellà de Llobregat (1.800 desplaçaments) i Molins de Rei (1.400 desplaçaments).Tot 

plegat representa el 83% de la mobilitat del municipi. 
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DESPLAÇAMENTS EN DIES FEINERS  

Municipi Desplaçaments % 

Sant Just Desvern 21.000 28% 

Barcelona 20.000 26% 

Esplugues de Llobregat 6.700 9% 

Hospitalet de Llobregat (L') 4.500 6% 

Sant Feliu de Llobregat 3.800 5% 

Sant Joan Despí 3.700 5% 

Cornellà de Llobregat 1.800 2% 

Molins de Rei 1.400 2% 

Altres O/D 13.100 17% 

  
76.000 100% 

  
Taula 3.2.3.2.1 – Desplaçaments per municipi en dies feiners. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06 

 

 En caps de setmana i dies festius, les principals connexions són amb el propi municipi de 

Sant Just Desvern (12.400 desplaçaments),  Barcelona (8.200 desplaçaments), Esplugues 

de Llobregat (5.500 desplaçaments), Feliu de Llobregat (3.700 desplaçaments), Hospitalet 

de Llobregat (3.500 desplaçaments), Cornellà de Llobregat (2.400 desplaçaments),  

Cerdanyola (1.500 desplaçaments) i Sant Joan Despí (1.400 desplaçaments). Tot plegat 

representa el 85% de la mobilitat del municipi. 

 

DESPLAÇAMENTS EN DIES FESTIUS I CAPS DE SETMANA  

Municipi Desplaçaments % 

Sant Just Desvern 12.400 27% 

Barcelona 8.200 18% 

Esplugues de Llobregat 5.500 12% 

Sant Feliu de Llobregat 3.700 8% 

Hospitalet de Llobregat (L') 3.500 8% 

Cornellà de Llobregat 2.400 5% 

Cerdanyola 1.500 3% 

Sant Joan Despí 1.400 3% 

Altres O/D 6.700 15% 

  
45.300 100% 

  
Taula 3.2.3.2.2 – Desplaçaments per municipi en dies festius i caps de setmana. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06 
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3.2.3.3 Repartiment modal 

Al analitzant el repartiment modal d’aquests desplaçaments, resulta interessant comparar els 

modes de transport utilitzats per la població segons diferents grups d’edat.  

Els resultats globals del repartiment modal també s’han desglossat en dies feiners i festius 

(incloent cap de setmana), i també s’han diferenciat els desplaçaments interns al municipi amb 

les desplaçaments de connexió (que uneixen Sant Just Desvern amb altres municipis). 

 En els desplaçaments en dies feiners el mode de transport més utilitzat per a realitzar 

desplaçaments dintre el propi municipi són els desplaçaments a peu (que s’emporta el 

64% del repartiment modal total). En segon lloc, el mode més emprat es l’automòbil (amb 

un 28% del total), seguit de la motocicleta (un 4% del total). La quota de transport públic es 

baixa, no arriba al 3%. Les figures següents grafien aquesta distribució modal per grups 

d’edat: 

 

Figura 3.2.3.3.1 - Repartiment modal de viatges interns a Sant Just Desvern en dies feiners 

(termes absoluts) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 
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Figura 3.2.3.3.2 - Repartiment modal de viatges interns a Sant Just Desvern en dies feiners 

(termes relatius) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 

 

 En els desplaçaments en dies feiners el mode de transport més utilitzat per a realitzar 

desplaçaments que connecten Sant Just Desvern amb altres municipis és l’automòbil 

(que s’emporta el 68% del repartiment modal total). En segon lloc, el mode més emprat es 

l’autobús (amb un 11% de la mobilitat total), seguida per la motocicleta (8% del total) i pels 

desplaçaments a peu (un 7% del total). La quota total de desplaçaments en transport públic 

arriba al 16%. A continuació les figures que il·lustren aquesta distribució modal per grups 

d’edat. 
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Figura 3.2.3.3.3 - Repartiment modal de viatges de connexió amb altres municipis en dies 

feiners  (termes absoluts) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 

 

 

Figura 3.2.3.3.4 - Repartiment modal de viatges de connexió amb altres municipis en dies 

feiners  (termes relatius) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 
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 En els desplaçaments en dies festius i caps de setmana el mode de transport més 

utilitzat per a realitzar desplaçaments dintre el propi municipi són els desplaçaments a 

peu (que s’emporta el 72% del repartiment modal total). En segon lloc, el mode més emprat 

es l’automòbil (amb un 22% del total), seguit de l’autobús (un 6% del total). Les figures 

següents grafien aquesta distribució modal per grups d’edat: 

 

 

Figura 3.2.3.3.5 - Repartiment modal de viatges interns a Sant Just Desvern en dies festius i 

caps de setmana (termes absoluts) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 
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Figura 3.2.3.3.6 - Repartiment modal de viatges interns a Sant Just Desvern en dies festius i 

caps de setmana (termes relatius) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 

 

 En els desplaçaments en dies festius i caps de setmana el mode de transport més 

utilitzat per a realitzar desplaçaments que connecten Sant Just Desvern amb altres 

municipis són els desplaçaments amb automòbil (que s’emporta el 67% del repartiment 

modal total). En segon lloc, el mode més emprat són els desplaçaments a peu (amb un 

20% del total), seguit de la motocicleta (un 4% del total). El percentatge d’ús del transport 

públic es situa sobre el 7% de la mobilitat total. A continuació les figures que il·lustren 

aquesta distribució modal per grups d’edat: 
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Figura 3.2.3.3.7 - Repartiment modal de viatges de connexió amb altres municipis en dies 

festius i caps de setmana (termes absoluts) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 

 

 

Figura 3.2.3.3.8 - Repartiment modal de viatges de connexió amb altres municipis en dies 

festius i caps de setmana (termes relatius) Font: Elaboració pròpia a partir de EMQ’2006 
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3.2.4 Expansió de les dades EMQ’2006 a l’any 2008 

D’acord amb les estimacions del PDM, la mobilitat amb modes de transport no motoritzats 

(viatges a peu i en bicicleta) augmentarà a un ritme del 0,39% anual. Pel que fa als transports 

motoritzats, els viatges en transport públic augmentarien a un ritme del 1,43% anual, mentre 

que el transport privat ho fa a un ritme del 1.44% (Font: Memòria ambiental del PDM) 

 

Amb aquestes hipòtesis, la mobilitat actual per a Sant Just Desvern, partint de les dades de la 

EMQ’2006, estaria formada pel següent repartiment modal (es calcula pels dies feiners per ser 

els més representatius): 

 

Mode de 
transport 

Repartiment 
Modal 2006 (%) 

Taxa Anual d'augment 
calculat pel PDM (Taula 

5.4.8) en % 

Repartiment Modal 
2008(%) 

A peu 23,0 0,39 22,6 

Bicicleta 1,3 0,39 1,3 

Transport públic 12,1 1,43 12,2 

Transport privat 63,6 1,44 63,9 
Taula 3.2.4.1 – Repartiment modal dels dies feiners expandit a l’any 2008. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM i EMQ 

 

En termes absoluts, el volum de viatges de mobilitat total en dies feiners, a l’any 2008 seria el 

següent (aplicant el factor de creixement anual del PDM corresponent a cada mode de 

transport a les dades de la EMQ): 

 

Mode de 
transport 

Desplaçaments 
totals per mode de 

transport (2006) 

Taxa Anual 
d'augment calculat 

pel PDM (Taula 
5.4.8) en % 

Desplaçaments 
totals per mode de 

transport (2008) 

A peu 17.526 0,39 17.663 

Bicicleta 1.001 0,39 1.009 

Transport públic 9.171 1,43 9.435 

Transport privat 48.337 1,44 49.739 

TOTAL 76.035 1,24* 77.846 

* Calculat en base als coeficients de creixement per a cada mode de transport 

Taula 3.2.4.2 – Desplaçaments totals en dies feiners expandits a l’any 2008. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM 

 

I la següent taula mostra el repartiment modal expandit dels dies feiners pels desplaçaments 

interns i els desplaçaments de connexió al 2008: 
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 DESPLAÇAMENTS INTERNS 
DESPLAÇAMENTS  

DE CONNEXIÓ 

Mode de 
transport 

Desplaçaments 
totals (2008) 

Repartiment 
Modal 2008 

(%) 

Desplaçaments 
totals (2008) 

Repartiment 
Modal 2008 

(%) 

A peu 13.958 63,9 3.708 6,6 

Bicicleta 213 1,0 796 1,4 

Transport públic 596 2,7 8.837 15,8 

Transport privat 7.090 32,4 42.648 76,2 

TOTAL 21.857 100 55.989 100 
Taula 3.2.4.3 – Repartiment modal dels dies feiners expandit a l’any 2008 desglossat per als 

desplaçaments interns i els de connexió amb altres municipis. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM i EMQ 

 

En la taula 3.2.4.1 es pot veure que el repartiment dels modes de transport entre els anys 2006 

i 2008 quasi no varia. Sí que hi ha diferències respecte el repartiment modal calculat amb les 

dades de la EMO’2001. En el repartiment modal calculat amb les dades de la EMQ’2006 els 

desplaçaments a peu (22,6%) i en bicicleta (1,3%) són més elevats que els resultats obtinguts 

amb les dades de la EMO’2001 (10,2 % de desplaçaments a peu i 0,2% de desplaçaments en 

bicicleta). Això es degut a que bona part dels desplaçaments de mobilitat no obligada es fan a 

peu o en bici, i aquests desplaçament només es comptabilitzen en la EMQ i no en la EMO. 

 

Aquesta diferència en els resultats obtinguts no ha de preocupar ja que cada enquesta de 

(EMO o EMQ) estudia camps diferents de la mobilitat. Per tant, en anàlisis posteriors 

s’empraran els resultats obtinguts de la EMQ o de la EMO en funció del tipus de mobilitat 

estudiada. 

 

D’altra banda, també cal comentar que els resultats del repartiment modal de la EMQ’2006 ja 

incloïen el servei del Just Metro (en la EMO’2001 encara no estava en servei), i també de la 

línia T3 del Trambaix va entrar en funcionament el Gener del 2006 i per tant era un servei jove 

en el moment de la realització de l’enquesta. 

 

Pel que fa al nombre de viatges interns, atrets i generats, la expansió de dades de la 

EMQ’2001 a l’any 2008, els resultats es mostren en la imatge: 
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Taula 3.2.4 – Viatges interns, generats i atrets a l’any 2008 al municipi de Sant Just Desvern. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PDM i EMQ 

 

3.2.5 Enquesta de satisfacció 

La EMQ’2006 també recull 201 enquestes d’opinió sobre els diferents modes de transport. Els 

enquestats han de puntuar del 0 al 10 (zero la puntuació més poc satisfactòria, 10 la més 

satisfactòria. Una votació per sota de 5 punts dona a entendre una insatisfacció del servei). Els 

resultat de l’enquesta de satisfacció es presenten a continuació de forma gràfica, agrupades en 

quatre grups: 

 

- Modes de transport no motoritzats 

- Transport públic no guiat 

- Transport públic guiat (ferroviari) 

- Transport privat motoritzat 
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Gràfic 3.2.5.1 – Satisfacció dels modes de transport no motoritzats. 

Font: Enquesta d’opinió EMQ’2006 

 

Els modes de transport no motoritzats (bicicleta, a peu), obtenen una resposta molt 

satisfactòria: un elevat nombre de vots satisfactoris amb una puntuació elevada (8,2 punts 

de mitjana per a la bicicleta, i 8,1 als desplaçaments a peu), i un percentatge de vots no 

satisfactoris molt reduït (menys del 5% dels vots per ambdós modes de transport no 

motoritzat). 

.  
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Gràfic 3.2.5.2 – Satisfacció dels modes de transport públics no guiats. 

Font: Enquesta d’opinió EMQ’2006 

 

Com es pot veure en la figura, les corbes de les gràfiques per als tres modes de transport 

públic no guiat (bus urbà, bus interurbà i taxi) tenen la mateixa tipologia de campana. Aquests 

tres modes de transport s’emporten les mitjanes de satisfacció més baixes: 6,7 punts pel bus 

interurbà, 6,6 punts pel bus urbà i 6,3 punts pel taxi.  

 

Pel que fa al nombre de vots no satisfactoris (una puntuació per sota de 5), es situen entre el 8 

i el 9% dels vots pel cas dels autobusos urbà i interurbà. En el cas del taxi la proporció de vots 

amb opinió no satisfactòria s’eleva al 19%, una quantitat a tenir en compte.  
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Gràfic 3.2.5.3 – Satisfacció dels modes de transport públic guiats 

Font: Enquesta d’opinió EMQ’2006 

 

Com succeïa en el cas del transport públic no guiat, els modes de transport ferroviari tenen una 

corba de satisfacció que comparteix tipologia de campana centrada en una puntuació entre 7 o 

8. El tramvia i els ferrocarrils RENFE regionals són els serveis més ben puntuats, amb una 

mitjana de 7,7 punts. Els segueix FGC amb una puntuació mitjana de 7,4 punts, seguits del 

metro (7,1 punts) i RENFE rodalies (7,0 punts).  

 

Pel que fa al nombre de vots no satisfactoris (una puntuació per sota de 5), Metro, tramvia, 

FGC i RENFE de llarg recorregut (regional) recullen un baix percentatge de vots que no supera 

el 5% en cada cas. En canvi, RENFE rodalies rep un percentatge de vots del 14% amb una 

opinió no satisfactòria que no es pot menysprear. 
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Taula 3.2.5.4 – Satisfacció dels modes de transport privat motoritzats. 

Font: Enquesta d’opinió EMQ’2006 

 

Pel cas dels modes de transport privat, la motocicleta es el mode de transport més ben puntuat 

de tots, amb una mitjana de 8,8 punts. Pel que fa l’automòbil, la seva puntuació mitjana es de 

7,5 punts. Respecte al nombre de vots per sota de 5 punts (insatisfacció), el vehicle acumula 7 

% de vots, mentre que la motocicleta no acumula cap vot (té plena satisfacció en el 100% dels 

usuaris). 

 

Així doncs, els modes de transport més ben valorats són la motocicleta, els 

desplaçaments a peu i en bicicleta, i els modes de transport que acumulen més vots no 

satisfactoris són els taxis i RENFE rodalies. 
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3.3. Mobilitat a peu 

3.3.1 Itineraris principals 

L’anàlisi de la mobilitat actual a peu s’ha basat en la quantificació dels fluxos actuals en 

diferents cruïlles per tal d’identificar els itineraris més habituals d’aquests usuaris de la via 

pública. 

 

La metodologia ha consistit en realitzar comptatges en els vials del nucli urbà: en els punts 

d’accés al casc antic, els itineraris principals entre els barris... En cada punt de comptatge s’ha 

quantificat el nombre de vianants per cada sentit. Els aforaments realitzats han estat: 

 

 1 comptatge de 12 hores de durada en el C/ Miquel Reverter per tal d’obtenir un patró 

de l’evolució diària del flux de vianants. 

 36 comptatges de 15 minuts de durada, que després s’han extrapolat a partir de les 

dades obtingudes en el comptatge de 12 hores. 

 

En l’Annex 3 es poden consultar els punts exactes d’aquests aforaments i els resultats dels 

comptatges. 

 

En el plànol 6 es poden observar les intensitats de trànsit de vianants obtingudes a partir dels 

aforaments. Els vials més transitats són: 

 

- Els carrers que envolten l’Illa Walden (Avinguda Indústria, C/ Salvador Espriu, Carretera 

Reial). 

- L’eix Rambla de Sant Just – C/ Miquel Reverter 

- Els carrers del casc antic (C/ de la Creu, C/ Bonavista i els carrers que l’uneixen amb la 

Rambla de Sant Just: Marques de Monistrol, C/ Anselm Clavé, Verge dels Dolors, 

Carles Mercader) 

- l’Avinguda Indústria, que connecta el casc antic amb l’Illa Walden. 

 

3.3.2 Anàlisis general de l’accessibilitat en la via pública 

L’anàlisi realitzat ha consistit en un treball de camp per tal de realitzar un inventari de: 

- Les amplades útils de les voreres (es a dir l’amplada lliure de pas, sense mobiliari urbà 

ni obstacles). 

- La tipologia dels guals dels passos de vianants (adaptat o no adaptat). 

- Distingir vies convencionals, carrers exclusius per a vianants i vials de plataforma única. 
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Els resultats obtinguts per a cada vial, cada tram de vorera i cada gual s’han representat en el 

plànol 7. A continuació s’exposen els principals resultats per a cada secció censal. 

 

3.3.2.1 Secció censal 1: Barri Centre 

A excepció de la Carretera Reial i la Rambla de Sant Just, el barri centre es caracteritza per 

tenir una amplada de voreres inferior a 0,90 metres, voreres que només permeten el pas d’una 

sola persona. Cal recordar que si l’amplada de pas es inferior a 0,90 m. no permet el pas de 

cadires de rodes i dificulta el pas de persones amb cotxes per nadons o embalums. 

 

 
Fotografia 3.3.2.1.1  - Vorera de 0,80 m. útils al C/ Major 

 

Pel que fa als passos de vianants, no estan marcats en totes les cruïlles. De les 36 cruïlles, 14 

no estan senyalitzades en cap punt i 4 estan senyalitzades parcialment. Les que estan 

senyalitzades quasi totes disposen de guals adaptats. 

 

Els itineraris més concorreguts pels vianants en aquest barri són: 

- Carrer de la Creu: En el tram de carrer comprès entre la Rambla de Sant Just i el C/ 

Bonavista, es un carrer comercial pel que circulen de 2.000 a 3.000 vianants diaris. 

Disposa de voreres entre 0.9 i 1.5 metres, que permeten un circulació entre acceptable i 

còmoda. 

- Rambla de Sant Just: en el tram comprès entre el C/ Major i seguint cap al nord (C/ 

Marquès de Monistrol) arriben a circular fins a 3.000 vianants/dia. Les voreres son 

amples i permeten el pas còmode de dues persones. 
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- Carrer Bonavista: El tram comprés entre el C/ de la Creu i el C/ Major es troba dins 

l’àrea d’influència de la zona comercial recull fins a 2.000 vianants/dia. Les voreres 

tenen entre 0.90 i 1.5 metres. 

 

Deficiències 

No totes les cruïlles dels itineraris principals estan marcats amb passos de vianants i ni tots els 

passos de vianants estan adaptats. 

 

3.3.2.2 Secció censal 2: Barri Nord 

La petita àrea de barri Nord presenta un trànsit de vianants inferior a 1.000 vianants dia. Totes 

les interseccions de carrers estan senyalitzades amb passos de vianants adaptats. 

 

Dintre aquesta zona no hi ha cap itinerari destacat pel volums de vianants. El C/ Major i el C/ de 

la Creu dins aquest barri no presenten un volum de vianants molt elevat, però són eixos que 

més cap a l’Est guanyen importància. En aquesta zona, l’amplada de les voreres és  correcta 

(més de 0,90 metres d’amplada). 

 

3.3.2.3 Secció censal 3: Casc Antic 

El casc antic, tot i ser una zona on tots els vials tenen un flux de 1.000 vianants diaris o més 

està caracteritzat per vials amb voreres estretes, menors a 0,90 m. 

 

  
Fotografia 3.3.2.3.1 - Vorera estreta al C/ Sant Lluis Fotografia 3.3.2.3.2 - C/Anselm Clavé: vorera de 0,60m. 

 

No obstant, els vials amb més flux de vianants (de 2.000 a 3.000 vianants dia al C/ Raval, C/ 

del Mercat i més de 3.000 vianants/dia al C/ Bonavista) són carrers de plataforma única (C/ 

Marqués de Monistrol, C/ Bonavista i C/ Raval) o amb voreres més amples (C/ del Mercat) fins 

a 1,5 metres. 
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Fotografia 3.3.2.3.3 - Prioritat invertida a C/ Marqués de 

Monistrol 

Fotografia 3.3.2.3.4  -Plataforma única a C/ Raval 

 

Deficiències 

Els vials del casc antic que donen accés al centre del barri (C/ Mercat, C/ Bonavista...) com per 

exemple el C/ Sant Lluis, C/ Anselm Clavé... tot i tenir un volum remarcable de vianants i molt 

poc trànsit de vehicles tenen una estructura que penalitza el vianant (voreres estretes) i atreu el 

vehicle (oferta d’aparcament, calçada segregada)  

 

 
Fotografia 3.3.2.3.5  - En vermell, els vials d’accés al centre del casc antic 

 

3.3.2.4 Secció censal 4 (1 de 2): Barri Sud 

La zona residencial de barri Sud es troba situat a l’est de l’illa Walden i a l’Oest del barri Centre. 

Es una zona petita amb baixa intensitat de trànsit de vianants. L’estructura de vials es en tipus 
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“Eixample” de Barcelona, i la seva tipologia es variada, des de carrers de plataforma única, 

carrers amb voreres menors a 0,90 m. i altres de fins a  3 metres. 

 

Fotografia 3.3.2.4.1  - Vorera esquerra del C/ Major (3 m.) Fotografia 3.3.2.4.2  - Vorera dreta del C/ Major (0,50 m.) 

 

Com s’ha comentat, el trànsit de vianants es reduït. El vial que presenta més circulació es el C/ 

de la Creu amb un flux menor a 2.000 vianants dia, que connecta el barri centre amb l’illa 

Walden. 

 

Pel que respecta a les cruïlles dels carrers, no totes disposen de passos de vianants 

senyalitzats. També hi ha dos passos de vianants no adaptats, un al C/ Creu i l’altre al C/ 

Major. 

 

3.3.2.5 Secció censal 4 (2 de 2): Polígon industrial del Pont Reixat 

Pertanyent al barri sud, el Polígon industrial de Pont Reixat es troba al Sud de la Carretera 

Reial. Es troba caracteritzat per voreres amb amplades útils entre 1,5 i 2 metres (amb algun 

cas de carrer amb voreres inferiors a 0,90 metres). 

 

Pel que fa als passos de vianants, es pot considerar que quasi la totalitat de cruïlles del polígon 

industrial no consten de passos de vianants senyalitzats. 
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Fotografia 3.3.2.5.1  - Vial de polígon industrial, sense passos de vianants senyalitzats 

 

Deficiències Remarcables 

Existeixen voreres inferiors a 0,90 metres que caldria augmentar de tamany, però la deficiència 

més remarcable es l’absència de passos de vianants senyalitzats 

 

3.3.2.6 Secció censal 5: La Miranda i Can Candeler 

Aquesta zona es troba envoltant el turó d’en Ramoneda per l’Est i el Nord, per la qual cosa els 

seus vials presenten forts pendents o un recorregut sinuós per tal de poder salvar l’alçada amb 

un baix pendent. 

 

En aquesta zona abunden vials amb voreres inferiors a 0,90 metres ambdós costats del carrer, 

tot i que també hi són presents vials amb una vorera de menys de 0,90 m. i l’altra de 1.5, 2 

metres o més. La intensitat de vianants per aquests carrers es molt baixa (inferiors a 600 

vianants dia). Aquest valor es supera de en les hores d’entrada i sortida de les escoles de la 

zona (Miranda, Canigó). 

 

Poques cruïlles presenten senyalitzats es passos de vianants i els que hi han, bastants són no 

adaptats (8 passos no adaptats d’un total de 15 passos senyalitzats). 

 

Deficiències Remarcables 

Trams de carrers amb voreres amb menys de 0,90 ambdós costats del carrer, pocs passos de 

vianants senyalitzats i presència de passos de vianants no adaptats 
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3.3.2.7 Secció censal 6: Can Sagrera i Camp Roig 

La zona de Can Sagrera i Camp Roig,es una zona residencial amb un baix flux de vianants. 

Can Sagrera es caracteritza per tenir voreres amples i cap pas de vianants senyalitzat en les 

cruïlles de carrers. Per contra, Camp Roig, al Sud de Can Sagrera apareixen passos de 

vianants senyalitzats (alguns no adaptats) però també voreres amb amplades útils inferiors a 

0,90 metres. 

 

Deficiències Remarcables 

En general, manquen passos de vianants senyalitzats en les cruïlles i adaptar passos de 

vianants existents.  

 

3.3.2.8 Secció censal 7: Les Basses de Sant Pere i Can Modolell 

En aquest sector al Sud de la Carretera Reial predominen les voreres amples, amb un parell 

d’excepcions: la vorera Sud del C/ de la Generalitat de Catalunya i la vorera Sud del C/ Països 

Catalans que tenen unes dimensions inferiors a ,90 metres. Com es habitual en molts carrers 

de Sant Just Desvern, la vorera oposada  aquestes son amples (més de 0,90 metres). 

 

Pel que fa als passos de vianants, en general estan ben senyalitzats (en cada cruïlla de 

carrers), però existeix un grup de passos no adaptats (6 passos de vianants no adaptats d’un 

total de 36).  

 

En el sector de Can Modolell més meridional del municipi (al Sud de la B-23) es troba un sector 

destinat a les oficines (Centre de Negocis Sant Just–Porta Diagonal). Les voreres són amples, i 

això ha propiciat que es reservi algun espai de la vorera per a usos d’aparcament (veure 

fotografia 3.3.2.8.1). També ens trobem amb voreres pendents a mig urbanitzar (fotografia 

3.3.2.8.2): 

 

 
Fotografia 3.3.2.8.1  - Aparcament de motos en vorera Fotografia 3.3.2.8.2  - Vorera a mig urbanitzar 
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Deficiències Remarcables 

Existència de passos de vianants no adaptats.  

 

3.3.2.9 Secció censal 8: illa Walden 

L’illa Walden es un triangle que registra fluxos de vianants de fins a 3.000 vianants/ dia. Les 

voreres que conformen el triangle són molt amples (entre 3 i 4 metres), i els passos de vianants 

que hi donen accés són adaptats amb l’excepció de 2 passos al Avinguda de la Indústria. 

 

Fotografia 3.3.2.9.1  - Vorera al C/ Salvador Espriu Fotografia 3.3.2.9.2  - Vorera a l’Avinguda Indústria 

 

3.3.2.10 Secció censal 9 (1 de 2): La Plana–Bellsoleig  

El barri de La Plana-Bellsoleig es troba al nord del municipi, a la falda de Collserola, de manera 

que trobarem vials amb pendents notables. És un sector residencial caracteritzat per dues 

tipologies de vials: 

 

- Al Sud, vials de plataforma única on conviuen la circulació de vianants i vehicles 

(ambdues amb valors molt baixes) i l’aparcament de vehicles. 
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Fotografia 3.3.2.10.1  - Carrer de plataforma única de La Plana-Bellsoleig 

 

- Al nord, vials amb voreres estretes (inferiors a 0,90 metres) sense senyalitzar passos de 

vianants en cap cruïlla. 

 

 
Fotografia 3.3.2.10.2  - Vorera estreta 

 

Deficiències Remarcables 

És sol barri on es poden veure dues tipologies totalment oposades: plataformes úniques a favor 

dels vianants, i vials amb voreres insuficients i passos de vianants sense senyalitzar. 
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3.3.2.11 Secció censal 9 (2 de 2): Polígon industrial del Sud-Oest 

Situat a l’Oest del municipi pateix del mateix problema que el polígon industrial del Pont Reixat: 

no disposa de passos de vianants senyalitzats en tot el seu àmbit, 

 

La tipologia de carrers respon a un traçat tipus “Eixample” (vials ortogonals) i pel que fa les 

voreres ens trobem amb amplades útil de tota mena: inferiors a 0.90 metres (en tots dos 

costats del carrer), voreres de 1,5 metres, de 2 metres, de tres i fins i tot de 4 metres. 

 

Deficiències Remarcables 

Absència total de passos de vianants senyalitzats. 

 

3.3.2.12 Resum de la mobilitat a peu 

Els principals trets a destacar són: 

 

- La xarxa de carrers de Sant Just Desvern està formada per un gran nombre de vials 

amb voreres inferiors a 0,90 m. 

- També es habitual trobar-se un vial on una de els voreres disposa d’un ample insuficient 

(inferior a 0,90 m.) mentre que la vorera oposada ja disposa d’una amplada útil suficient, 

i per tant es que s’utilitzen els vianants per a transitar. 

- Manca senyalitzar passos de vianants. Aquest fet es especialment greu en el cas de 

polígons industrials on hi ha absència total de passos de vianants. 

- Per contra, la característica general es que els passos de vianants existents es troben 

adaptats per a persones de mobilitat reduïda. 

- En general no s’observen obstacles al mig de les voreres (tals com senyals, 

marquesines o d’altre mobiliari urbà) que entorpeixin la circulació dels vianants 

 

3.4. Espais per als desplaçaments en bicicleta 

3.4.1 Itineraris ciclables 

La xarxa ciclable actual de Sant Just Desvern es pobra. La bicicleta només disposa de dos  

trams de carrer amb carril bici (o pista bici) i una petita zona de prioritat invertida. A continuació 

es descriuen les característiques d’aquests trams. El plànol 9 grafia la posició d’aquests 

itineraris ciclables. 

 

- Avinguda Indústria: Un tram de 500 m. comprès entre C/ Miquel Reverter i el C/ 

Salvador Espriu, que conté un carril bici de doble direcció en la vorera Nord. 
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Fotografia 3.4.1.1  - Carril bici a la vorera Nord de Avinguda Indústria 

 

- Avinguda del Doctor Ribalta: Al límit Est del municipi es troba aquesta via de 300 m. que 

uneix el la plaça de Joan Maragall i la Carretera Reial. 

 

 

Fotografia 3.4.1.2  - El C/ Doctor Ribalta 

 

- Prioritat invertida al Casc antic: El C/ Marqués de Monistrol, la plaça del parador, el C/ 

Raval i un tram del C/ Bonavista formen un petit recorregut de 600 m. de carrers de 

prioritat invertida. 
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Fotografia 3.4.1.3  - Tram de prioritat invertida del C/ Marques de Monistrol 

 

També existeix un carril bici al C/ Miquel Reverter, entre el Avinguda de la Indústria i fins al C/ 

Onze de Setembre, no obstant no s’ha tingut en compte ja que el seu disseny es deficient: 

ocupa la totalitat de l’amplada útil de la vorera, de manera que es envaït pels vianants, i conté 

mobiliari urbà en la seva traça, com per exemple el parquímetre que s’observa al fons en la 

fotografia 3.4.1.4. 

 

  
Fotografia 3.4.1.4  - Carril bici que ocupa la totalitat de l’amplada útil de la vorera 

del C/ Miquel Reverter 

Fotografia 3.4.1.5  - Carril bici que ocupa la 

totalitat de l’amplada útil de la vorera del 

C/ Onze de Setembre. 
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3.4.2 Aparcaments per a bicicletes 

El municipi de Sant Just Desvern disposa de 15 punts d’aparcament per a bicicletes. La seva 

ubicació ve reflectida a la següent taula i també pot consultar-se en el plànol 9 

 

 

APARCAMENT DE BICICLETES PER SECCIONS CENSALS 

Secció Censals Número Ubicació* 

Secció Censal 1 1 Jardins del parador 

Secció Censal 2 1 C/ Major - Plaça Maragall 

Secció Censal 3 3 

Can Ginestar 

C/ Bonavista 

Ajuntament 

Secció Censal 4 1 C/ Tudona 

Secció Censal 5 1 CEIP Canigó 

Secció Censal 6 2 Camp Roig 

Secció Censal 7 3 

Avinguda de la Generalitat 

C/ Parlament Català 

Rambla de Gaspar Modolell 

Secció Censal 8 1 Plaça de la Pau 

Secció Censal 9 2 
IES Sant Just Desvern 

Poliesportiu 

TOTAL 15  

*La ubicació de l’aparcament està en les proximitats d’aquestes vies. 

Taula 3.4.2.1 – Aparcaments de bicicletes per seccions censals 

 

La tipologia d’aquests aparcaments de bicicletes s’assimilen a barres tipus “U”-invertida, i es 

troben en la via pública (amb la excepció de l’aparcament de IES Sant Just Desvern que es 

troba a l’interior de d’institut). 

 

3.4.3 Intensitats de circulació de bicicletes 

S’han realitzat 36 aforaments de bicicletes (de 15 minuts de durada, a partir de l’hora punta del 

matí) en diferents punts del nucli urbà de Sant Just Desvern per tal de detectar els vials 

emprats pels usuaris de la bicicleta per circular per Sant Just Desvern. S’ha detectat trànsit de 

bicicletes en Avinguda Indústria, C/ Miquel Reverter, Rambla de Sant Just, Passeig de la 

Muntanya, C/ Salvador Espriu, C/ del Mercat, C/ Tudona i C/ de la Creu. Així, s’ha pogut 

detectar que tot i la mancança de xarxa adequada per al desplaçament en bicicleta, aquest 

mode de transport te cert volum de demanda que necessita ser atesa. 
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També s’ha realitzat un aforament de 12 hores de durada per tal de quantificar aquest volum. 

El punt escollit per al mostreig (d’acord amb la policia local i l’ajuntament de Sant Just Desvern) 

ha estat la Rambla de Sant Just. En el període de 8:00 a 20:00, s’han comptabilitzat un total de 

115 bicicletes, en una via que no disposa de cap espai reservat o adequat per a la circulació de 

bicicles. Això suposa que un 5% de la mobilitat que es fa a peu per aquesta via. 

 

Els aforaments realitzats es poden consultar en l’annex 3. 

 

3.4.4 Resum de l’estat de la xarxa ciclable 

No es poden parlar deficiències concretes en la xarxa d’itineraris, sinó d’una deficiència general 

pel que fa a la quantitat de xarxa ciclable (tan pels quilòmetres d’itineraris de bicicleta com pel 

nombre d’aparcaments) i a la seva connectivitat. Es necessita crear una xarxa continua i 

connexa, coordinada amb les xarxes de municipis veïns i amb els itineraris del transport públic. 

 

3.5. Xarxes i serveis de transport col·lectiu 

3.5.1 Serveis d’autobusos 

Sant Just Desvern rep el servei de 19 línies d’autobús. Aquestes línies es poden classificar en 

quatre tipus: 

- Servei d’autobús urbà: Si la línia discorre per l’interior del municipi. 

- Servei d’autobús interurbà: en el cas que la línia d’autobús connecti Sant Just Desvern 

amb altres municipis. 

- Servei d’autobús de municipis veïns: línies d’autobús que no discorren per Sant Just 

Desvern, però ho fan molt a prop dels límits municipals, de manera que són 

susceptibles de ser emprades pels seus habitants. 

- Servei d’autobús nocturn: línies d’autobús que ofereixen un servei nocturn 

 

A continuació es presenta un resum de les característiques de cadascuna d’elles. En l’annex 4 

es poden consultar el recorregut de les línies per Sant Just Desvern així com els horaris 

publicats per les operadores del servei. El plànol 10 reuneix el traçat de les línies d’autobús. 

 

3.5.1.1 Servei d’autobús urbà 

Només hi ha una línia d’autobús que doni servei únicament al municipi de Sant Just Desvern.  

Es tracta de la línia “Just Tram” (JT) de l’operadora Soler i Sauret. Principalment circula pel 

centre-est del municipi, passant pels carrers de la Rambla de Gaspar Modolell, la Rambla de 
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Sant Just, la Carretera Reial, el C/ de Sant Josep, C/ Sant Ferran i el C/ Bonavista. Circula 

només de dilluns a dissabte, de 7 a 22h aproximadament i amb un total de 23 sortides al dia. 

La freqüència de pas no es molt elevada, cal esperar 40 minuts entre el pas de dos combois 

(festius no circula). 

 

Les dades d’explotació d’aquesta línia urbana venen tabulades a continuació: 

 

  

DADES EXPLOTACIÓ línia urbana “JT” 

 Paràmetre Valor 

(1) Total de Viatgers anuals 46.372 viatgers 

(2) Kilòmetres útils 51.483 km 

(3) Hores útils 3.805 hores 

(4) Productivitat (1)/(2) 0,90 viatgers/km 

(5) Velocitat comercial (2)/(3) 13,53 km/h 

(6) Vehicles adaptats 1 

(7) Total de vehicles 1 

(8) Adaptació flota a PMR 100% 

(9) Demanda en dia feiner 224 passatgers 

Taula 3.5.1.1 – Dades explotació de la línia de bus urbà de Sant Just 

 

3.5.1.2 Serveis d’autobusos interurbans 

S’ha fet un inventari de les diferents línies de transport públic que donen servei a Sant Just 

Desvern. 

 

L-10  Rosanbus SL 

El recorregut d’aquesta línea transcorre pels municipis de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, 

Esplugues, Cornellà, l’Hospitalet i el Prat del Llobregat.  

En el seu pas per Sant Just Desvern circula pels carrers principals de l’Avinguda de la Indústria 

i la Rambla de Sant Just, així com també, coincideix amb el Trambaix al C/ de Sant Martí de 

l’Erm, la Rambla de Sant Just i la Rambla Modolell. 

El servei comença vora les 5:20 i finalitza vora les 22:45 en feiners i dissabtes (excepte al mes 

d’agost) i de 7:50 a 21:40 en festius. Presenta un interval de pas acceptable entre combois (20 

minuts en dies festius; 30 minuts en dies festius). 

 

L-46  Oliveras SL 

Circula pels municipis de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Cornellà del Llobregat. 
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En arribar al municipi d’estudi travessa l’Avinguda Indústria, la plaça del Parador i la Rambla de 

Sant Just. 

En horari feiner i excepte al mes d’agost, hi ha un total de 50 sortides al dia circulant 

aproximadament de les 5 a les 21:30. En dissabtes (exceptuant al mes d’agost) hi ha 36 

sortides de 5:30 a 21:30, finalment, en festius el número de sortides disminueix a 28 començant 

a les 8 del matí i finalitzant a les 21:30. Presenta un interval de pas acceptable entre combois 

(20 minuts en dies festius; 30 minuts en dies festius). 

 

63  TMB 

L’autobús circula pels municipis de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat i Barcelona. 

A Sant Just Desvern passa per la Carretera Reial, l’Avinguda Indústria, la plaça del Parador i la 

Rambla de Sant Just. 

El servei s’inicia aproximadament a les 5 en feiners, a les 6 en dissabtes i a les 7 en festius 

finalitzant entre 22h i 23h. Durant la setmana, la freqüència de pas és d’un autobús cada 15 

min aproximadament. En dissabtes el nombre d’autobusos és de 47 i en festius de 29. 

Presenta un interval de pas acceptable entre combois (15 minuts en dies festius; 30 minuts en 

dies festius) 

 

157  TMB 

El recorregut travessa els municipis de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 

Un cop al municipi entra per l’Avinguda del Baix Llobregat, passant per la Carretera Reial, 

l’Avinguda Indústria i la Rambla de Sant Just. 

Els autobusos comencen a circular vora les 5 del matí i acaben vora les 23h. La freqüència de 

pas es d’un cada uns 20 minuts en dies feiners i d’un cada 25 minuts aproximadament en 

dissabtes i festius. Presenta un interval de pas acceptable entre combois (15 minuts en dies 

festius; 30 minuts en dies festius) 

 

158  TMB 

Aquest autobús circula pels municipis de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i 

Barcelona.  

Entra a Sant Just Desvern per la Carretera Reial on gira per l’Avinguda Industria fins arribar a la 

Rambla de Sant Just per reprendre el camí per la Carretera Reial. 

La línea 158 només circula els feiners. Inicia els serveis vora les 5:15 i els finalitza a les 22:15, 

havent un total de 22 sortides per dia. L’interval de pas promig entre els combois és de 60 

minuts (festius no circula). 
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JM  Soler i Sauret 

El Just Metro (JM) travessa els municipis de Barcelona, Esplugues de Llobregat i Sant Just 

Desvern. 

 

Aquest autobús enllaça la part nord-est de Sant Just Desvern amb la centre-est, passant pels 

carrers de l’Onze de Setembre, Can Solanes, Rambla de Sant Just i el C/ Major. 

Durant els dies feiners (excepte al mes d’agost), el servei comença a les 7 i acaba a les 22h, 

havent un total de 60 sortides diàries. Mentre que els dissabtes hi ha servei de 9 a 21h amb un 

total de  36 sortides.  Presenta un interval de pas acceptable entre combois en dies feiners (20 

minuts) però els festius no funciona. 

 

Tot i no ser una línia d’autobús urbà, també s’adjunten les dades d’explotació d’aquesta línia ja 

que actua com a una llançadora urbana entra el municipi de Sant Just i el servei de metro de 

Barcelona 

 

  

DADES EXPLOTACIÓ línia “JM” 

 Paràmetre Valor 

(1) Total de Viatgers anuals 715.979 viatgers 

(2) Kilòmetres útils 193.437 km 

(3) Hores útils 16.806 hores 

(4) Productivitat (1)/(2) 3,70 viatgers/km 

(5) Velocitat comercial (2)/(3) 11,51 km/h 

(6) Vehicles adaptats 4 

(7) Total de vehicles 4 

(8) Adaptació flota a PMR 100% 

(9) Demanda en dia feiner 3.319 passatgers 

Taula 3.5.1.2.1 – Dades explotació de la línia de bus urbà de Sant Just 

 

L50, L51, L56, L57, L61, L62, L64, L65. Soler i Sauret 

Aquest conjunt de línees circula pels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, tal com s’observa amb més detall 

a la taula presentada a continuació: 
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SERVEIS LÍNIES PER MUNICIPIS 

 St. Vicenç Cervelló Vallirana Molins St.Feliu St.Just Esplugues L’H BCN 

L50  x x x x x x x x 

L56    x x x x x x 

L62 x   x x x x x x 

L51     x x x  x 

L57  x x x x x x  x 

L61 x   x x x   x 

L64    x x x   x 

L65     x x    

Taula 3.5.1.2.2 - Línees d’autobús amb els municipis per on circulen. 

(Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’empresa Soler i Sauret) 

 

Totes elles travessen el municipi de Sant Just Desvern per la Carretera Reial amb un total de 4 

parades.  

 

La següent taula resumeix les hores de sortida (x vermella), les de finalització del servei (x 

negre), així com el nombre de sortides diàries. Tot això, per als dies feiners (Fein), dissabtes 

(Diss) i festius (Fest) de cada línea. L’interval de pas promig per a cada línia es de 1 comboi 

cada 60 minuts 
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RESUM HORARIS DE LES LINEES DE SOLER I SAURET  

  5:30 6:30 7:30 8:30 9:30+ 20:30 21:30 22:30 Sortides/dia 

L50 Fein x       x 19 

Diss   x     x 16 

Fest  x      x 21 

L62 Fein x      x  16 

Diss x      x  18 

Fest    x   x  14 

L64 Fein x      x  16 

Diss   x    x  15 

Fest    x    x 12 

L51 Fein  x    x   46 

Diss   x   x   2 

Fest No servei 0 

L57 Fein      x  x 2 

Diss      x  x 8 

Fest No servei 0 

L56 Fein  x       1 

Diss No servei 0 

Fest No servei 0 

L61 Fein x      x  14 

Diss No servei 0 

Fest No servei 0 

L65 Fein   x  x    6 

Diss No servei 0 

Fest No servei 0 

Taula 3.5.1.2.3  - Hores d’inici i fi del servei, així com el nombre de sortides diàries de les diferents línees. 

(Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’empresa Soler i Sauret) 

 

3.5.1.3 Serveis d’autobusos de municipis veïns 

Les línies EP1, EP2 i EP4  (de l’operadora Soler i Sauret), ofereixen un servei d’autobusos pels 

municipis d’Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i Barcelona. El pas per Sant Just 

Desvern es minso (circula per C/ Sant Ferran, C/ de la Creu i C/ Major), però les parades les té 

al límit del municipi d’Esplugues amb el de Sant Just Desvern. 
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Els autobusos EP1 i EP2, només circulen de dilluns a dissabte de les 6:30 a les 22:30 

aproximadament amb un total de 31 sortides per al EP1 (cada 30 minuts) i 30 sortides per al 

EP2 (cada 30 minuts) . La línea EP4 circula només els diumenges i festius, circulant de 9 a 21 

amb un total de 13 sortides al dia  (cada 60 minuts).  

 

3.5.1.4 Servei d’autobús nocturn 

El recorregut de l’autobús nocturn N12 (de l’operadora MOHN,S.L.) passa pels municipis de 

Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de 

Llobregat. 

En el pas pel municipi d’estudi circula per la Carretera Reial, la Rambla de Sant Just, la plaça 

del Parador i l’Avinguda Indústria. 

Inicia el recorregut a les 22:25 i l’acaba a les 5 del matí, amb un total de 19 sortides i un bon 

interval de pas (cada 20 minuts). 

 

3.5.1.5 Resum de l’estat del servei d’autobusos 

Sant Just Desvern disposa d’una línia de bus que cobreix el nucli urbà residencial amb un 

servei pobre els dies laborables (1 comboi cada 40 minuts) però deficient en dies festius (no 

circula cap bus) 

 

Té una bona comunicació amb Esplugues de Llobregat (els uneixen 15 línies d’autobús), i una 

comunicació bona amb l’entrada Oest de Barcelona (no penetra en la ciutat) mitjançant 13 

línies d’autobús. La freqüència de pas en hora punta es molt bona, amb 1 circulació cada 5 

minuts. 

 

Ple que fa la comunicació amb l’eix del Llobregat aigües amunt (Molins i Sant Feliu), la 

comunicació depèn del servei de l’empresa Soler i Sauret (de 6 a 8 línies de bus), amb un 

interval de pas promig de 15 a 20 minuts en dies laborables, i un interval promig de 30 minuts 

en dies festius 

 

Finalment, l’altra branca de comunicació es amb la resta de municipis del Baix Llobregat: 

- Sant Joan Despí, Cornellà, l’Hospitalet i el Prat estan comunicats amb una mateixa línia 

(L10) que ofereix un servei de pas acceptable (1 comboi cada 20 minuts en dies festius, 

i 1 comboi cada 30 minuts en dies feiners), Cornellà té un servei reforçat amb una altra 

línia (L46) i Sant Boi el té reforçat amb dos línies més d’autobús (L46 i 157). 

- Vallirana i Cervelló estan comunicats amb Sant Just Desvern per una línia de bus amb 

una freqüència de pas baixa, de 60 minuts entre combois. 
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- Sant Vicenç dels Horts i Torrelles, estan comunicats amb Sant Just Desvern per dues 

línies de bus (L61 i L62) en dies feiners i per una línia en dies festius (L62) 

 

  

AVALUACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBÚS PER MUNICIPIS 

Municipi Interval de pas feiners Interval de pas festius 

Bus urbà Baix – 40 minuts Molt Deficient (No hi ha circulacions) 

Esplugues Molt bona – 5 minuts Acceptable – 15 minuts 

Barcelona (Oest) Molt bona – 5 minuts Acceptable – 15 minuts 

Sant Feliu Acceptable – 15 minuts Baix – 30 minuts 

Molins Acceptable – 15 minuts Baix – 30 minuts 

Sant Joan Despí Bona – 10 minuts Acceptable – 15 minuts 

Cornellà Bona – 10 minuts Acceptable – 15 minuts 

Hospitalet Acceptable – 20 min Baix – 30 min 

El Prat Acceptable – 20 min Baix – 30 min 

St. Vicenç dels H. Baix – 30 min Molt Baix – 1 hora 

Torrelles Baix – 30 min Molt Baix – 1 hora 

Vallirana Molt Baix – 1 hora Molt Baix –1 hora 

Cervelló Molt Baix – 1 hora Molt Baix –1 hora 

*Els grups de color indiquen que els municipis estan situats en un mateix eix de comunicació 

Taula 3.5.1.5.1  - Avaluació del servei d’autobús. 

(Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels operadors) 

  

En l’apartat anterior “Anàlisi dels desplaçaments”, s’ha vist que les poblacions amb més 

desplaçaments de mobilitat obligada a/des de Sant Just Desvern són Barcelona, seguida de 

Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sant Joan 

Despí, i al darrera seu Molins (i Sant Boi de Llobregat), que segons la taula anterior tenen una 

comunicació amb Sant Just Desvern en dia feiner entre acceptable i molt bona. 

 

3.5.2 Serveis de tramvia 

El recorregut de la línea T3 (de l’operador TRAMBAIX) circula pels municipis de Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de 

Llobregat i Barcelona. 

 

A Sant Just Desvern hi té 4 parades repartides al llarg de la Carretera Reial.  El servei comença 

a les 5 i finalitza a les 00:30 de dilluns a dijous i diumenge, mentre que divendres i dissabte 



_ ______________________________________________________________________________________Document I. Memòria 
 

 

76

comença a la mateixa hora i finalitza a les 2:30. La freqüència d’espera entre tramvies es d’uns 

12 minuts en feiners i d’uns 20 minuts al cap de setmana. 

 

En l’annex 4 es poden consultar el recorregut de la línia per Sant Just Desvern així com els 

horaris publicats per les operadores del servei. El plànol 10 es pot veure el traçat de la línia 

tramviària juntament amb la resta de línies de transport públic. 

 

3.5.3 Estat de les infraestructures de transport públic 

Sobre la infraestructura d’autobusos, podem parlar de parades i reserves en calçada. Pel que 

fa les parades distingim dues zones a analitzar: 

- Grans eixos de comunicació: són la Carretera Reial, la Rambla de Sant Just i l’Avinguda 

Indústria. Aquest eixos tenen voreres amples i per tant hi cap la possibilitat d’implantar-

hi parades amb marquesina. El 75% de les parades d’aquestes vies ja compten amb 

marquesina. 

- Eixos de comunicació secundaris: la resta de vies per on discorren els autobusos son 

vies de comunicació de segon ordre o veïnal, caracteritzats per no tenir l’amplada de 

vorera suficient per a implantar-hi marquesines i per tant la parada està senyalitzada 

amb un pal amb banderola (puntualment, es troben marquesines en places o punts on 

l’amplada de la vorera ho permet). 

 

 

Fotografia 3.5.3.1  - Marquesina que senyalitza la parada a la Rambla de Sant Just 
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Fotografia 3.5.3.2  - Pal que senyalitza la parada al C/Onze de Setembre 

 

Respecte la reserva de carrils bus en la calçada, Sant Just Desvern no disposa d’espai exclusiu 

reservat per a la circulació d’aquest mode de transport. No obstant, disposa d’espais reservats 

en calçada per a la parada en els punts on s’acumulen més autobusos (veure Plànol 8) 

 

 

Fotografia 3.5.3.3  - Característiques reserves d’espai per aturada de l’autobús. 

 

Finalment, pel que fa la infraestructura de la línia de tramvia, es troba en excel·lent estat. La 

connexió entre voreres i andanes es bona (amb passos de vianants ambdós costats de 

l’andana), andanes amb seients i marquesina de protecció contra el Sol i la pluja, i accessibles 

per a persones de mobilitat reduïda  
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Fotografia 3.5.3.4  - Característiques parades TRAMBAIX T3. 

 

3.5.4 Cobertura del municipi amb transport públic 

Al plànol 11 es pot observar quina es la cobertura del servei de transport públic. 

 

El 39,40% del municipi (3,11 km2) està cobert per la xarxa de transport públic (aplicant un radi 

de cobertura de 250 metres a les parades d’autobús i 400 metres a les parades del tramvia). A 

priori pot semblar un grau molt baix, però hem de tenir en compte que bona part del municipi no 

està format pel parc de Collserola. Si analitzem la cobertura per seccions censal obtenim els 

següents resultats: 

  

COBERTURA DEL TRASNPORT PÚBLIC PER SECCION CENSALS 

Secció Censal Barris que agrupa Cobertura %Cobertura 

Secció 1 Barri Centre 0,28 km2 100,00% 

Secció 2 Barri Nord 0,03 km2 100,00% 

Secció 3 Casc Antic 0,24 km2 100,00% 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  0,24 km2 96,00% 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon 0,44 km2 15,55% 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  0,34 km2 97,37% 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 0,25 km2 100,00% 

Secció 8 Illa Walden 0,07 km2 100,00% 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  1,18 km2 33,33% 

Taula 3.5.4.1  - Cobertura del territori pel servei de transport públic. Font: Elaboració pròpia 
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Així doncs, veiem que els barris residencials i industrials del nucli urbà (seccions censals 

1,2,3,4,6,7 i 8) tenen un grau de cobertura molt elevat (superior al 96%). 

 

Les seccions censals 5 i 9, que engloben el parc de Collserola són que tenen un baix grau de 

cobertura i són les causants que la mitjana del municipi sigui aparentment baixa. 

 

3.6. Transport de mercaderies i logística 

Com s’ha comentat anteriorment, Sant Just Desvern no es caracteritza per tenir molta activitat 

comercial. No s’han desenvolupat grans superfícies comercials i la presència del petit comerç 

es escassa (la major part dels habitatges han aprofitat la planta baixa com a jardí o gual 

particular), concentrant-se en el nucli antic i en segon lloc en les zones de nou 

desenvolupament. 

 

Degut a aquesta baixa activitat comercial, no s’han observat problemes relacionats amb la 

càrrega o descàrrega de mercaderies.   

 

En el treball de camp que s’ha dut a terme s’ha fet inventari de les zones de càrrega i 

descàrrega de mercaderies. Aquestes zones es concentren principalment al C/ de la Creu, C/ 

Bonavista, en el mercat municipal, C/ Anselm Clavé (tots vials del casc antic) i la zona de l’Illa 

Walden. Més enllà d’aquests punts, la presència de zones de càrrega i descàrrega es puntual. 

La situació d’aquestes zones es pot visualitzar en el Plànol 8. 

 

3.7. Xarxa viària per al vehicle motoritzat privat 

3.7.1 Descripció de les vies 

3.7.1.1 Vies de comunicació entre municipis 

 

- Autovia B-23: La B-23 travessa el municipi de Sant Just Desvern. S’hi pot accedir a 

través de l’Avinguda del Baix Llobregat, mitjançant un enllaç amb peses (sortida 4 de 

l’autopista). En sentit Est, aquesta via condueix a Esplugues i a la ciutat de Barcelona 

(Avinguda Diagonal). En sentit Oest avança travessant les municipis veïns de Sant Joan 

Despí, Sant Feliu, Molins de Rei i segueix fins connectar amb l’autopista AP-7, el gran 

eix de comunicació amb les capitals de la costa Mediterrània. La seva IMD es de 

121.232 vehicles/dia (Font: Ministeri de Fomento). Consta de dues calçades separades 

(una per sentit) amb tres carrils de circulació per calçada. 
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- La Carretera Reial (o antiga carretera N-340): Una gran avinguda recentment re-

urbanitzada, amb dos carrils per sentit de circulació, espai segregat pel tramvia i amples 

voreres.  La seva longitud dins del municipi es de dos quilòmetres i el seu traçat discorre 

pel Nord de la B-23, amb una direcció eminentment Est-Oest. Connecta amb el municipi 

d’esplugues per l’Est i amb Sant Feliu del Llobregat per l’Oest. S’ha realitzat un 

aforament de 24 en aquesta via per a conèixer les seves característiques d’intensitats 

(annex 2). El flux de vehicles al llarg d’un dia en sentit Barcelona es de 14.897, i en 

sentit Sant Feliu es de 14,703 vehicles/dia. El percentatge de vehicles pesat  s’eleva a 

un promig del 12%, al ser la via d’accés principal als polígons industrials de Sant Just 

Desvern. 

 

- L’Avinguda del Baix Llobregat: Una via amb més aparença de carretera que no pas de 

via urbana (sense voreres, amb una mitjana que separa calçades..., veure fotografia 

següent). Connecta la Carretera Reial amb la B-23 i més enllà segueix cap al Sud fins a 

Sant Joan Despí. 

 

Fotografia 3.7.1.1.1  - Aspecte de l’Avinguda del baix Llobregat. 

 

- Rambla de Gaspar Modolell: Prolongació de la Rambla de Sant Just per sota la B-23, 

connecta amb Sant Joan Despí. Els vehicles disposes d’un carril per cada sentit i 

comparteixen la calçada amb el tramvia (tram de via única). 

 

- Camí de Vallvidrera: Prolongació del Passeig de la Muntanya, el camí de Vallvidrera 

segueix en direcció Nord-Est fins a connectar amb la carretera BV-1468 que enllaça 

ambles poblacions de Vallvidrera i Molins de Rei. 
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- C/ Major: A l’extrem Est del C/ Major, en una rotonda neix el C/ Via Augusta que ja 

pertany al municipi d’Esplugues del Llobregat. El canvi de municipi es dona en un 

mateix teixit urbà, a través d’una via amb una tipologia totalment urbana. 

 

 

Fotografia 3.7.1.1.2  - Aspecte del C/ Major - Via Augusta en la seva entrada al municipi d’Esplugues. 

 

3.7.1.2 Principals vies de comunicació interna 

 

Les principals vies de comunicació interna de Sant Just pel que fa al trànsit de vehicles 

motoritzats són les següents estan grafiades per jerarquies en el plànol 12. Les principals 

d’elles són les següents: 

 

- Rambla de Sant Just – C/ Miquel Reverter – C/ Onze de Setembre: l’eix definit per 

aquests tres carrers facilita la comunicació Nord-Sud del municipi, sent la principal 

entrada al nucli urbà. A mesura que la via avança cap al Nord, l’espai del vianant va 

perdent importància a favor del vehicle privat (disminució de voreres, desaparició de 

semàfors...) 

 

- Avinguda de la Indústria: eix diagonal que uneix la Carretera Reial amb el centre de 

Sant Just Desvern (C/ Miquel Reverter).  

 

- Avinguda de la Riera – C/ Ramón y Cajal – C/ Narcís Monturiol: El conjunt d’aquests 

tres carrers defineix el perímetre del polígon industrial del Sud-Oest 

 

La resta de vials del municipi reben o aporten trànsit a aquests eixos 
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3.7.1.3 Nous vials de comunicació 

Arran de la urbanització de sector Mas Lluí, al Nord-Est del municipi, es preveu l’obertura de 

dues vies que creuin la Riera i connectin el nou sector amb els vials ja existents que 

condueixen a la Carretera Reial. 

 

Figura 3.7.1.3.1  - Vials de comunicació de Mas Lluí amb el nucli urbà. 

Font: Elaboració pròpia en base a dades del Ajuntament de Sant Just Desvern i www.Google.com 

 

3.7.2 Intensitats de circulació 

S’ha realitzat una campanya d’aforaments de trànsit per tal d’avaluar els fluxos de vehicles en 

els principals vials de Sant Just Desvern. La campanya ha consistit en realitzar: 

 

-  2 aforaments de 24 hores de durada a la Carretera Reial i a la Rambla de Sant Just 

que permet obtenir un patró diari de l’evolució del trànsit. 
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- 19 aforaments en interseccions, d’una cinc hores de durada (en funció de la importància 

del punta aforat) a les hores puntes de màxim trànsit del dia (entre les 7:30 i 9:30 del 

matí i entre les 17:00 i les 20:00 de la tarda) on es comptabilitza tant el volum de 

vehicles com la direcció i els girs executats pel vehicle.  Amb el patró diari de l’evolució 

del trànsit obtingut en els dos aforaments continus, es pot estimar el volum de trànsit 

diari en aquests 19 punts. 

 

Amb els resultats d’aquests comptatges, s’ha pogut elaborar una aranya de trànsit que mostra 

de forma gràfica el volum de vehicles dels principals vies de Sant Just Desvern (Plànol 14), o 

es pot veure que les vies més carregades són l’Avinguda del Baix Llobregat i la Carretera Reial 

(a l’Oest de l’Avinguda del Baix Llobregat). 

 

El resultat dels comptatges direccionals es pot consultar en l’Annex 1. El resultat dels 

aforaments de 24 hores es poden consultar en l’Annex 2. 

 

També existeix un estudi d’aforament realitzat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern sobre el 

Camí de Vallvidrera (“Aforament de la Intensitat Mitja Diaria (IMD) al Camí de Vallvidrera al seu 

pas per la Vall de Sant Just”, 2007). Els resultats d’aquest estudi indiquen que la IMD d’aquest 

vial està compresa entre 246 i 551 vehicles/dia, molt per sota dels valors obtinguts en els vials 

de trama urbana (valors de IMD propers a 2.500 vehicles/dia). 

 

3.7.3 Capacitats dels vials 

Amb els resultats de l’aranya de trànsit es pot calcular el nivell de capacitat a les vies 

estudiades. Per obtenir aquest resultats s’ha considerat que la capacitat d’una via urbana es 

situa entre 700 i 800 vehicles/carril/hora (Font: Dada obtinguda del programa de microsimulació 

del trànsit AIMSUN NG). 

 

Els resultats (plànol 15) indiquen que en el moment de màxim trànsit (hora punta) les vies més 

carregades (Avinguda del Baix Llobregat i el tram de la Carretera Reial entre Avinguda 

Indústria i Avinguda Baix Llobregat) es situen entre el 80 i el 85% de la seva capacitat. Les 

principals vies urbanes (Avinguda Indústria, Rambla de Sant Just, C/ Miquel Reverter) estan 

entre el 50 i el 75% de la seva capacitat. La resta de vies no arriba a assolir el 50% de 

capacitat, presentant valors molt baixos (menys del 25%) en els carrers d’àmbit veïnal. 

 

3.7.4 Elements reductors de velocitat 

S’han identificat els diferents elements reductors de velocitat existents en la xarxa viària de 

Sant Just Desvern (plànol 16). La introducció d’aquests elements, ja sigui plataformes 
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elevades de passos de vianants com bandes rugoses es valoren positivament quan resolen 

casos de inseguretat importants, però en tot cas els passos de vianants elevats són elements 

que s’han d’utilitzar de forma prioritària en vies secundàries i en les vies interiors dels barris on 

cal pacificar el trànsit, més que en la xarxa viària bàsica. En aquest sentit es corre el perill que 

els vehicles busquin recorreguts alternatius, i a més a més, es pot afectar excessivament la 

circulació dels camions de mercaderies, els autobusos regulars o els vehicles d’emergència. 

 

 

Fotografia 3.7.4.1  - Plataforma elevada en el tram de pujada del C/ Bonavista. 

 

3.7.5 Interseccions insegures 

En els dos últims anys s’han detectat a la xarxa viària de Sant Just Desvern 8 interseccions que 

recullen 3 o més accidents al llarg d’un anys: 

 

- Carretera Reial intersecció amb Avinguda Indústria (R.). 

- Carretera Reial intersecció amb Avinguda Baix Llobregat (R.). 

- Carretera Reial intersecció amb Blasco Garay (R.). 

- Avinguda Indústria intersecció amb Ramón y Cajal / Salvador Espriu (R.) 

- C/ Major intersecció amb Rambla Sant Just 

- C/ de la Creu intersecció amb C/ Santa Teresa 

- Plaça del Parador (C/ Tudona intersecció amb C/ Miquel Reverter) 

- C/ Marqués de Monistrol intersecció amb C/ Bonavista 

 

D’aquestes 8 interseccions, 4 són una intersecció amb rotonda (3 d’elles semaforitzades), una 

és intersecció en X semafortizada i dues són interseccions amb prioritat de “Stop” o “Cediu el 

Pas”. La darrera es tracta d’una cruïlla on el trànsit està pacificat. 
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En el plànol 17 estan recollides aquestes interseccions. 

 

3.8. Aparcament per a residents 

En el plànol 8 (1 de 2) estan recollides les bosses d’aparcament en calçada, ja siguin 

aparcaments lliures (gratuïts), zones d’estacionament regulat (zona blava) o aparcament per 

motocicletes. 

 

A continuació es presenta una taula que resum la situació de l’oferta d’aparcament en 

superfície per a cada secció censal: 

 

  

OFERTA D’APARCAMENT EN SUPERFICIE PER SECCIÓ CENSAL 

Secció 

Censal 
Barris que agrupa Aparcament 

Lliure 

Aparcament 

Regulat 

Aparcament 

Motos 

Secció 1 Barri Centre 499 48 33 

Secció 2 Barri Nord 52 27 0 

Secció 3 Casc Antic 290 41 63 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  595 0 32 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon 333 0 10 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  748 34 59 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 1.050 12 73 

Secció 8 Illa Walden 152 11 29 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  1.480 0 29 

TOTAL Municipi Sant Just Desvern  5.199 173 328 

TOTAL Municipi Sant Just Desvern  5.700 places 

Taula 3.8.1  - Oferta d’aparcament en superfície.  

Font: Elaboració pròpia 

 

En el plànol 8 (2 de 2) es recull l’oferta d’aparcament subterrani. Les següents taules mostren 

la informació del nombre de places d’aquests aparcaments soterrats per seccions censals: 
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PRINCIPAL OFERTA D’APARCAMENT SOTERRAT PER SECCIÓ CENSAL 

Secció Censal Barris que Agrupa Places 

Secció 1 Barri Centre --- 

Secció 2 Barri Nord 160 (Plaça Maragall) 

Secció 3 Casc Antic 
142 (Aparcament del Mil·lenari) 

42 (C/ de la Creu) 

Secció 4 Barri Sud–Polígon  --- 

Secció 5 La Miranda–Can Candeler–Polígon --- 

Secció 6 Can Sagrera–Camp Roig  --- 

Secció 7 Basses de Sant Pere–Can Modolell 126 (C/ Parlament Català) 

Secció 8 Illa Walden 

181 (Illa Walden) 

360 (edifici R-4) 

207 (Walden-7) 

Secció 9 La Plana–Bellsoleig–Polígon  --- 

TOTAL Municipi Sant Just Desvern  1.218 places  

Taula 3.8.2  - Principal oferta d’aparcament soterrat.  

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA 

 

Per a saber la oferta total d’aparcament soterrat, cal afegir a aquestes 1.218 places, els petits i 

mitjans aparcaments d’habitatges. Malauradament no es disposa d’informació recent sobre el 

total de places d’aparcament fora de la via pública, l’últim registre disponible data de l’any 2001 

on el nombre total de places d’aparcament fora de via pública era de 6.780 places (font: 

IDESCAT, 2001). Tenint en compte aquesta xifra de l’any 2001, i establint un rati places/gual i 

guals/habitatge (font IDESCAT) podem estimar la  reserva mínima de places d’aparcament en 

14.439 places (aparcament total: en superfície a la via pública, principals aparcaments soterrats 

i demés aparcaments for de la via pública). Amb aquest valor es pot es comprovar que el 

municipi de Sant Just Desvern no té dèficit de places d’aparcament (parc de vehicles a Sant 

Just Desvern es de 11.121 vehicles). 

 

A continuació es presenta una estimació del balanç d’oferta i demanda d’aparcament 

residencial per secció censal. Les seccions censals que presenten dèficit d’aparcament són la 

secció 2 i la secció 3. 
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BALANÇ GLOBAL D’OFERTA I DEMANDA D’APARCAMENT RESIDENCIAL 

 Taula 3.8.1 Taula 3.8.2  Balanç d’aparcament 

 (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) (5) (6)* (7) (8)=(4+5+7) (9) (10)=(8-9) 

Secció 
Censal 

Aparc. 
Lliure 

Aparc. 
Regulat 

Aparc. 
Motos 

Subtotal aparc. 
calçada 

Principal 
aparc. soterrat 

Nº Guals Nº Places 
Total 

Places 
Parc 
Mòbil 

Diferència 

Secció 1 499 48 33 580 0 243 1.118 1.698 1.434 264 

Secció 2 52 27 0 79 160 21 97 336 516 -180 

Secció 3 290 41 63 394 184 151 695 1.273 1.541 -268 

Secció 4 595 0 32 627 0 135 621 1.248 1.184 64 

Secció 5 333 0 10 343 0 354 1.628 1.971 1.648 323 

Secció 6 748 34 59 841 0 197 906 1.747 1.547 200 

Secció 7 1.050 12 73 1.135 126 43 198 1.459 1098 361 

Secció 8 152 11 29 192 748 7 32 972 889 83 

Secció 9 1.480 0 29 1.509 0 484 2.226 3.735 1.264 2.471 

TOTAL 5.199 173 328 5.700 1.218 1.635 7.521 14.439 11.121 3.318 
*El número de guals per a cada secció censal s’ha extret del treball de camp: recompte del plànol 8 (1 de 2) 

Taula 3.8.3  - Balanç d’oferta i demanda d’aparcament residencial. Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, PROMUNSA i IDESCAT 
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L’estimació de l’aparcament soterrat (excepte dels principals aparcaments, dels quals ja es 

disposa de dades a la taula 3.8.2) s’ha realitzant en base a les ultimes dades disponibles de 

l’any 2001, extrapolades a l’any 2006: 

 

 

ESTIMACIÓ DE LES PLACES D’APARCAMENT FORA DE LA VIA PÚBLICA 

 (EXCEPTE ELS PRINCIPALS APARCAMENT SOTERRATS) 

 Guals Places d’aparcaments Relació Places/Gual 

Any 2001 863 4.000 places 4,60 

Any 2008 1.635 7.521 places* --- 

*Valor estimat amb el rati de 4,60 places/gual 

Taula 3.8.4  - Estimació oferta d’aparcament soterrat (excepte dels principals aparcaments).  

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, PROMUNSA i IDESCAT 

 

3.8.1 Aparcaments Park-and-Ride (P&R) 

No existeixen aparcaments en el municipi de Sant Just Desvern que funcionin com a P&R. 
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4. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

4.1. Diagnosi derivada de l’anàlisi 

 

En l’apartat “Anàlisi de la mobilitat actual” s’ha realitzat un anàlisis per a cada mode de 

transport on, de forma implícita, es trobava la diagnosi pròpia del mode. A continuació es 

presenten les conclusions més rellevants extretes d’aquesta diagnosi:  

 

4.1.1 Mobilitat a peu 

L’estat general de la mobilitat a peu a Sant Just Desvern ve caracteritzat per les següents 

característiques: 

- UN 22% DELS VIALS SÓN NO ACCESSIBLES: Una xarxa de carrers de formada per 

un gran nombre de vials amb voreres inferiors a 0,90 m., i per tant s’haurien de 

classificar com a no accessibles. 

- UN 27% DELS VIALS SÓN POC ACCESSIBLES: És habitual trobar-se un vial on com a 

mínim una de les voreres és accessibles (amplada útil superior a 0,90 m.) però cap de 

les dues voreres arriba a 1,50 metres, que es l’amplada mínima per a considerar-se 

accessible i suficient. 

- ELS VIALS IMPORTANTS SÓN ACCESSIBLES: vials on alguna de les voreres es 

superior a 1,50 metres, fet que ja permet que dos vianants normalment es puguin creuar 

amb comoditat. 

- UN 23% DELS VIALS DEL MUNICIPI PRESENTEN MOLT BONA ACCESSIBILITAT: 

amplades útils de vorera superiors a 2 metres. 

- POCS PASSOS DE VIANANTS: No totes les cruïlles del municipi estan senyalitzades 

amb passos de vianants. Aquest fet es especialment greu en el cas de polígons 

industrials on hi ha absència total de passos de vianants. 

- PASOS DE VIANANTS ACCESSIBLES: Per contra, la característica general es que els 

passos de vianants existents es troben adaptats per a persones de mobilitat reduïda. 

- L’ESTRUCTURA DEL CAS ANTIC PENALITZA EL VIANANT: L’accés al casc antic 

entrant pel Nord-Oest està caracteritzat per vials amb voreres estretes, menors a 0,90 

m. Tot i tenir un volum remarcable de vianants i molt poc trànsit de vehicles tenen una 

estructura que penalitza el vianant (voreres estretes) i atreu el vehicle (oferta 

d’aparcament, calçada segregada 
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4.1.2 Mobilitat en bicicleta 

No es poden parlar deficiències concretes en la xarxa d’itineraris, sinó d’una deficiència general 

pel que fa a la quantitat de xarxa ciclable (tan pels quilòmetres d’itineraris de bicicleta com pel 

nombre d’aparcaments) i a la seva connectivitat. Es necessita crear una xarxa continua i 

connexa, coordinada amb les xarxes de municipis veïns i amb els itineraris del transport públic 

 

4.1.3 Mobilitat en transport públic 

L’estat general de la mobilitat en transport públic a Sant Just Desvern ve caracteritzat per les 

següents característiques: 

- DISPOSA DE BONA COBERTURA: la xarxa suposa un grau de cobertura del 39,40% 

del territori, quasi la totalitat del nucli residencial, doncs dona servei a un 96% dels 

habitants de Sant Just Desvern. 

- EXCEL·LENT INFRAESTRCUTURA DEL TRAMVIA. 

- BONA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORT PÚBLIC: Elevat nombre de 

marquesines (75% de les parades) en les vies que l’amplada de la vorera ho permet. 

Espais reservats en calçada per a la parada en els punts on s’acumulen més autobusos. 

- BONA COMUNICACIÓ AMB BARCELONA I ELS MUNICIPIS VEÏNS 

- MALA COMUNICACIÓ AMB ELS ALTRES MUNICIPIS PROPERS. 

 

4.1.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

L’estat general de la mobilitat en transport privat motoritzat a Sant Just Desvern ve caracteritzat 

per les següents característiques: 

- BONA ESTRUCTURACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI, en un triangle format 

per la Carretera Reial, la Rambla de Sant Just i l’Avinguda Indústria. 

- XARXA VIÀRIA POC COL·LAPSADA: La circulació es concentra en aquests tres eixos 

principals, que en les hores punta no superen el 90% de la seva capacitat. 

 

4.1.5 Aparcament residencial 

El balanç global de l’aparcament a Sant Just Desvern es que no existeix dèficit d’aparcament 

en el conjunt del municipi. Analitzant per seccions censals, existeixen dos seccions amb dèficit 

d’aparcament: la secció 2 i la secció 3 
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4.1.6 Seguretat viària 

A partir de dades facilitades per la policia local, s’ha elaborat el plànol 17 on es poden 

visualitzar els carrers i les cruïlles amb més accidents durant l’any. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’evolució temporal de l’accidentalitat, s’observa com al municipi de 

Sant Just Desvern, en aquests darrers anys s’ha disminuït lleugerament el nombre d’accidents 

de trànsit seguint una taxa del 5,4% anual. A partir de l’any 2005 es veu en la gràfica següent 

una tendència a la baixa tant del nombre d’accidents, com en el de vehicles i en el de víctimes 
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Figura 4.1.6.1. Evolució del nombre d’accidents, vehicles implicats  i víctimes a Sant Just Desvern del 1999 al 2007. 

 (Font: Elaboració pròpia amb les dades aportades de la Policia Local del municipi) 

 

Al municipi de Sant Just Desvern l’any 2007 es van produir 131 accidents (dels quals 23 van 

ser accidents amb víctimes), és a dir 14,94 accidents per 10.000 habitants o 6,28 accidents per 

10 milions de veh·km. La major part dels accidents té implicat un turisme (en un 69% dels 

casos). 

 

Les causes principals dels accidents són les distraccions (46% dels casos) seguides per no 

respectar la distància de seguretat (24% els casos). L’excés de velocitat (5% dels casos) es 

troba en la cinquena posició de les causes. Els percentatges en les causes d’accidents 

corresponen a l’any 2007, però l’ordre de les causes d’accidents correspon amb els de l’any 

2005 i 2006. 
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4.1.7 Diagnosi ambiental 

4.1.7.1 Marc legal 

Sant Just Desvern és un dels municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 

atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, tant  per al diòxid de nitrogen (NO2) 

com per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Això significa 

que al municipi de Sant Just Desvern s’ultrapassa els nivells de situació admissible pel que fa a 

la qualitat de l’aire (PM10 i NO2). 

 

Els articles 5 i 6 del Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la 

qualitat de l’aire ambient, estableixen que en aquelles zones i aglomeracions del territori on se 

superin o hi hagi risc de superació dels valors límit de qualitat de l’aire s’hauran d’adoptar plans 

d’actuació que permetin restablir els nivells de qualitat de l’aire. 

 

Mitjançant el DECRET 152/2007, s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 

l'aire a aquests municipis amb l'objectiu d'establir les mesures necessàries per prevenir i reduir 

l'emissió de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres a les 

zones de protecció especial delimitades. L'article 17 d'aquest Decret fixa els objectius de 

reducció de les emissions en els plans de mobilitat urbana: 

  

“17.2 Els plans de mobilitat urbana, pel que fa a les vies urbanes, han d'establir mesures per 

a assolir una reducció dels valors d'immissió de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió 

amb un diàmetre inferior a 10 micres equivalent a la que es produiria amb la disminució d'entre 

un 5 i un 10% de la mobilitat a les vies urbanes respecte de l'escenari de l'any 2010 

expressada en vehicles-quilòmetre a la zona 1, i una disminució del 5% de la mobilitat a les 

vies urbanes respecte de l'escenari de l'any 2010 expressada en vehicles-quilòmetre a la zona 

2”. 

 

4.1.7.2 Immissions contaminants (NOx PM10) 

Actualment no hi ha punts de mostreig a Sant Just Desvern dels contaminants atmosfèrics de 

NOx i PM10, és per això que s’utilitzaran les dades obtingudes del DMAH. 

 

Així, s’han obtingut les dades de les immissions d’aquests contaminants de les poblacions més 

properes als municipi que són, per als contaminants d’òxid de nitrogen (NOx) i per a les 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), els que es mostren a la taula 

següent: 

 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

93

NOx PM10 

Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts 

Cornellà del Llobregat Molins de Rei 

Hospitalet de Llobregat Esplugues de Llobregat 

 Sant Feliu de Llobregat 

Taula 4.1.7.2.1. Punts de immissió dels contaminants NOx i PM10 més propers al municipi. 

 (Font: www.gencat.net) 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent. Els valors de mitjana anual més elevats 

en les emissions de NOx es produeixen a Cornellà del Llobregat mentre que per a les PM10 el 

valor més elevat correspon a Sant Feliu de Llobregat. Els valors més baixos dels dos 

contaminants estudiats corresponen a Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat per als 

òxids de nitrogen i per a les partícules en suspensió, respectivament. 

 

NOx PM10 

Municipi 
Mitjana anual 

(mg/m3) 
Municipi 

Mitjana anual 

(mg/m3) 

Sant Vicenç dels Horts 41 Sant Vicenç dels Horts 48 

Cornellà del Llobregat 51 Molins de Rei 43 

Hospitalet del Llobregat 42 Esplugues del Llobregat 33 

  Sant Feliu de Llobregat 52 

Taula 4.1.7.2.2. Mitjana anual per al 2007 dels contaminants de NOx i PM10 dels municipis propers a Sant Just Desvern. 

 (Font: www.gencat.net) 

 

A continuació, es presenten les gràfiques que mostren l’evolució dels valors de la concentració 

mitjana anual de NOx i PM10 i la seva contraposició amb el valors límits per a l’any 2010 que fixa 

el Reial Decret 1073/2002 sobre la gestió i avaluació de la qualitat de l’aire.  

 

Com es pot comprovar a les gràfiques, els valors de NOx s’han mantingut per sota del valor 

límit previst pel gener de 2005, excepte l’any 2007 per a Cornellà de Llobregat que es va 

superar en una unitat aquest valor. Per contra, tant Sant Vicenç dels Horts com Cornellà de 

Llobregat no han pogut disminuir els valors d’immissió per sota del llindar establert per l’any 

2010. El municipi d’Hospitalet de Llobregat s’ha mantingut per sota del llindar del 2010 el anys 

2004 i 2005.  

 

En canvi, els valors de PM10 dels municipis més propers a Sant Just Desvern han superat 

durant els darrers anys el valor límit al gener de 2005 i per tant, també el del gener del 2010. 

Tant Sant Vicenç dels Horts com Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat mostren el seu màxim 
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l’any 2006 i un descens l’any 2007 pel que podria esperar-se una tendència a la baixa en els 

propers anys. En el municipi d’Hospitalet de Llobregat succeeix al contrari, l’any 2006 assoleix 

el valor mínim, per sota del valor límit al gener del 2005 i al següent any augmenta el valor de 

la concentració de les PM10, mantenint-se encara per sota del valor límit del gener del 2005. 
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Gràfica 4.1.7.2.3 . Valors de la concentració mitjana anual de NOx (µg/m3) a les poblacions més properes a Sant Just 

Desvern i la seva contraposició amb els valors límits que fixa el Reial Decret 1073/2002.   

(Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les pàgines mediambient.gencat.net, Reial Decret 1073/2002 i el PDM 2008) 
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Gràfica 4.1.7.2.4.. Valors de la concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3) a les poblacions més properes a Sant Just 

Desvern i la seva contraposició amb els valors límits que fixa el Reial Decret 1073/2002.  

(Font: : Elaboració pròpia a partir de dades de les pàgines mediambient.gencat.net, Reial Decret 1073/2002) 

 

4.1.7.3 Emissions de contaminants 

Com s’ha pogut observar el les gràfiques de l’apartat anterior, els nivells d’immissió d’òxids de 

nitrogen i PM10 són superiors als marcats per la llei, per tant, tal com marca l’objectiu del Decret 
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152/2007 caldran establir mesures per a prevenir i reduir les emissions dels òxids de nitrogen i 

les PM10. 

 

Per tant, cal avaluar aquestes emissions. Per tal de calcular les emissions de contaminats s’ha 

utilitzat el model de càlcul AMBIMOB-U. Aquesta eina permet obtenir l’energia consumida (en 

tones d’equivalents de petroli per any) i les emissions produïdes pel sector del transport (en 

tones de CO2, NOx i PM10 a l’any). 

 

Per tal de poder posar en marxa el model ha estat necessari incorporar paràmetres específics 

del sistema de mobilitat en estudi: 

- El parc de vehicles 

- Dades de mobilitat 

 

Parc de vehicles 

Les dades del parc de vehicles s’han han estat facilitades per l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern. La següent taula mostra el repartiment del parc: 

 

Tipologia vehicles Nombre Vehicles Percentatge del Parc (%) 

Turismes 7.265 65% 

Motocicletes 2.854 26% 

Camions i Busos 900 8% 

        Altres 102 1% 

        TOTAL 11.121 100% 

Taula 4.1.7.3.1 Parc de vehicles 2008. 

 (Font: Ajuntament de Sant Just Desvern, 2008) 

 

Dades de mobilitat 

Les dades de mobilitat necessàries per a executar l’eina AMBIMOB-U són: 

 

- El vehicles-quilòmetre recorreguts en un any. Mitjançant el plànol 14 que mostra les 

intensitats de trànsit de municipi s’ha calculat el total de vehicles–quilometres del 

municipi de Sant Just Desvern al llarg de l’any (coneixent la intensitat mitjana de cada 

via i la longitud de la mateixa). Amb aquests supòsits obtenim que la mobilitat total a 

Sant Just es de 36.630.000 veh-km/any. 

- La longitud mitjana de recorregut d’un vehicle. L’estimació d’aquest paràmetre es fa en 

base al tamany del nucli urbà, el repartiment modal i el repartiment de desplaçaments 

entre la mobilitat interna. Així, pel cas de Sant Just Desvern es pren una xifra igual a 2 

quilòmetres. Els resultats del programa són sensibles al valor exacte d’aquest 
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paràmetre, sinó al seu ordre de magnitud (100 metres, 1 km, 10 km, 100 km..). Per tant, 

es considera bona la estimació d’aquest paràmetre en 2 km. (ja que un viatge promig de 

200 metres es quedaria curt, i un viatge promig de 20 km seria excessiu pel tamany de 

Sant Just Desvern) 

- La velocitat mitjana de cada via, distingint entre vies congestionades (es pren velocitat 

mitjana igual a 20 km/h), vies principals i vies secundaries (es pren velocitat igual a 40 

km/h per a totes dues). 

- El repartiment de la mobilitat (% de vehicles-quilòmetre) entre vies congestionades 

(20%), vies principals (40%), i vies secundaries (40%). El repartiment es fa d’acord amb 

les dades que mostren els plànol de jerarquies de vies (plànol 11) i el plànol de 

capacitats de vials (plànol 15) 

 

Resultats 

Els resultats obtinguts pel programa mostren els nivells d’emissió de CO2, NOx i PM10, (en 

tones/any)i el consum energètic anual expressat en tones de petroli. La següent taula mostra 

els resultats: 

 

Paràmetre Avaluat Valor del paràmetre (2008) 

Consum energètic 2.551 tep/any 

Emissions CO2 7.486 t/any 

Emissions NOx 36,06 t/any 

       Emissions PM10 5,69 t/any 

Taula 4.1.7.3.2. Consum energètic i emissions de Contaminants (2008). 

Font: elaboració pròpia amb l’eina AMBIMOB 

 

Aquests seran els valors de referència sobre els que es treballarà en les etapes futures del 

PMU de Sant Just Desvern (càlcul d’escenaris tendencials i  valors objectius a assolir). 

 

4.1.8 Contaminació acústica 

4.1.8.1 Marc legal 

L’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions de Sant Just Desvern estableix 

la delimitació del municipi en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat 

i fixa els valors límits de les immissions que estableix la Llei 16/2002 de protecció contra la 

contaminació acústica ambiental. Aquesta ordenança municipal és doncs, el fruit de l'adaptació 

de la normativa local sobre soroll a aquesta llei. 
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Les diferents zones de sensibilitat i els seus límits d’immissió, diürns i nocturns són els 

següents: 

 
Taula 4.1.8.1.1. Zones de Sensibilitat i Nivells màxims d’immissió. 

(Font: Estudi acústic de Sant Just Desvern) 

 

També d’acord amb la llei, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha elaborat un mapa de capacitat 

acústica on es veu de forma gràfica els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en 

l'àmbit del municipi respectiu. A continuació es presenta el mapa de capacitat acústica: 

 
Imatge 4.1.8.1.2. Mapa de capacitat acústica. 

(Font: Ajuntament de Sant Just Desvern) 
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4.1.8.2 Estat actual a Sant Just Desvern 

Per a l’estudi de la contaminació acústica deguda al transport, l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern va elaborar el treball “Estudi acústic, mapa estratègic del soroll”, en el període Febrer 

2007-Febrer 2008, el qual modelitza les emissions sonores a partir de les dades de la intensitat 

viària i de la geometria dels carrers i calcula l’exposició de la població als nivells de soroll 

obtinguts. D’acord amb aquest treball, la situació actual de la contaminació acústica a Sant Just 

Desvern es resumeix en els punts següents:  

 

 El trànsit és la font de soroll que més afecta al municipi. A part dels carrers que el 

travessen, el municipi compta amb una gran infraestructura viària (Autovia B-23), amb 

un alt volum de trànsit. 

 

 Tot i que el municipi compta amb 3 parades de tramvia, aquest medi de transport no es 

considera com una font de soroll ja que el seu traçat es situa pel mig dels carrers amb 

circulació més elevada de vehicles. Per tant, la seva contribució al soroll ambiental es 

considera poc significativa. 

 

 En horari diürn, el 0,8% (121 persones) de la població supera entre 5 i 10 dB(A) el valor 

límit que estableix la legislació, mentre que el 5,2% (847 pers.) el supera entre 0 i 5 

dB(A) el nivell establert per la legislació. 

 

 En horari nocturn, els percentatges de població que supera l’exposició dels valors límits 

que estableix la normativa son molt semblants als de l’horari diürn, 0,5% (81 pers.) que 

supera el valor entre 5 i 10 dB(A), i 5,6% (897 pers.) de població que supera el valor 

entre 0 i 5 dB(A). 

 

 En horari diürn es supera el valor establert pel mapa de capacitat acústica de Sant Just 

Desvern en els trams dels carrers que es mostren a la següent figura (total: 21 trams de 

carrers) 
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Figura 4.1.8.2.1. Mapa de superació dels nivells diürns  establerts per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica  (Font: “Estudi acústic, mapa estratègic del soroll” Applus, Febrer 07-08) 

 

 En horari nocturn, es supera el valor definit al mapa de capacitat acústica de Sant Just 

Desvern als trams que es mostren a la figura següent (en total es supera el valor límit 

en 15 trams de carrers) 

 
Figura 4.1.8.2.2. Mapa de superació dels nivells nocturns establerts per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica (Font: “Estudi acústic, mapa estratègic del soroll” Applus, Febrer 07-08) 
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4.1.9 Grau d’ocupació del sòl 

La quantitat d’espai públic viari es un indicatiu per a valorar el grau del municipi destinat a la 

sostenibilitat. A continuació es presenta una taula amb tres indicadors que aporten informació 

sobre aquesta ocupació de sòl. 

 

  

PARÀMETRES D’OCUPACIÓ DEL SÒL 

Indicadors Valor indicador 

Percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats* 58,2% 

Percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes 41,8% 

Places d’aparcament fora calçada per a vehicles motoritzats  8.739 places 

*Espai destinat a circulació i aparcament  
Figura 4.1.9.1 . Grau d’ocupació del sòl 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

L’espai públic considerat per a realitzat el càlcul és el conjunt de vials que conformen l’àmbit 

d’estudi del PMU (nucli urbà). Per tant, no s’ha considerat en aquest conjunt d’espai públic els  

espais verds (parc de Collserola, etc...). 

 

En els vials de plataforma única s’ha considerat que el 50% de l’espai del vial es destinat a 

vehicles i el 50% restant es destinat a vianants i bicicletes. 

 

4.1.10 Accés a zones industrials i centres de treball 

L’Accés a les zones industrials i centres de treball s’ha analitzat de forma implícita en l’estudi 

de les xarxes de transport (apartat 3 del present document). 

 

4.2. Diagnosi participada de la mobilitat 

 

Durant el mes de Novembre es van realitzar dues jornades de participació ciutadana (el 19 i el 

26 de novembre del 2008). Aquestes sessions tenien com objectiu fomentar el debat i la 

deliberació col·lectiva i recollir l’opinió de la ciutadania entorn els temes fonamentals que 

afecten a la mobilitat a Sant Just Desvern. A continuació es presenten les principals idees 

extretes d’aquestes jornades. L’informe complet es pot consultar a l’annex 7. 

 

4.2.1 Mobilitat a peu 

Les principals observacions pel que fa la mobilitat a peu són: 
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- Bona valoració dels espais públics com a llocs de trobada, intercanvi i lleure. 

- Manca de reserva d’espais per a vianant i de zones 30. 

- Es troben alguns problemes importants d’accessibilitat (voreres estretes, voreres amb 

graons, voreres amb obstacles que dificulten el pas...). 

- Els passos de vianants, es considera que estan massa allunyats de les cruïlles (fet que 

provoca que els vehicles puguin agafar velocitat i els sigui més difícil aturar-se).  

 

4.2.2 Mobilitat en bicicleta 

Les principals preocupacions pel que fa la mobilitat en bicicleta són: 

- Discontinuïtat entre els carrils existents. 

- Mancança d’aparcaments per a bicicletes a prop dels equipaments. 

- Mancança d’un servei de bicicleta pública. 

- Actitud incívica d’alguns ciclistes quan circulen per la vorera. 

 

4.2.3 Mobilitat en transport públic 

Les principals observacions pel que fa la mobilitat en transport públic són: 

- En global, la valoració del transport públic a Sant Just Desvern es positiva, però cal 

millorar alguns aspectes. 

- Els itineraris en transport públic no són els adequats (fan marrada). 

- Es consideren que hi ha mancances de cobertura en el territori (hi ha població 

desatesa). 

- Es detecten moltes línies molt concentrades en pocs carrers. 

- Baixa freqüència de pas del JustTram. 

- Les línies de bus acaben massa aviat el servei (22:00 h). 

- Problemes d’accés en algunes parades de bus per a les persones de  mobilitat reduïda. 

- No hi ha cap connexió directa en transport públic amb l’estació de RENFE de Sant Feliu 

del Llobregat. 

- Es veu com una necessitat l’arribada del metro a Sant Just Desvern. 

- Necessitat de difondre la guia de transport de Sant Just Desvern. 

 

4.2.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Les principals preocupacions pel que fa la mobilitat en transport privat motoritzat són: 

- Es consideren problemes de col·lapse entre les 7:30 i es 9:30 en alguns punts del poble 

per a l’entrada de les escoles i els llocs de treball, originats per l’abús d’ús del vehicle 

provat per a fer petits desplaçaments. 
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- El “carpooling” (o compartir vehicle) es considera que està infrautiltizat. 

- Es denuncien l’existència d’aparcaments indeguts (tant per vehicles privats com per 

mercaderies) que dificulten la circulació. 

- La programació semafòrica del municipi està més pensada pel vehicle que no pas per al 

vianant. 

- Circulació important de vehicles pesants pel municipi (originada per l’existència de 

carrers grans). 

- Manca de respecte per a les zones 30. 

- Necessitat de millorar les mesures reguladores de velocitat a prop dels passos de 

vianants. 

 

4.2.5 Aparcament 

Les principals observacions pel que fa l’aparcament: 

- Poc respecte pels horaris de càrrega i descàrrega. 

- Existència d’estacionaments indeguts a parades de bus i zones de càrrega i 

descàrrega. 

- Necessitat de limitar l’estacionament de motos en vorera. 

- Proposta de canviar els estacionaments de bateria en semibateria per augmentar la 

visibilitat. 

- Preocupació perquè Sant Just Desvern esdevingui una ciutat dormitori per als vehicles 

de Barcelona al implantar-se l’àrea verda a Barcelona. 

- Mancança de places d’aparcament a l’entorn de l’ajuntament. 

- Mancança de places d’aparcament específics per a camions als polígons. 

- Mancança de places d’aparcament reservades per a persones de mobilitat reduïda. 

 

4.2.6 Altres 

Altres observacions de caràcter genèric són: 

- Necessitat d’una concepció intermunicipal del Pla de Mobilitat Urbana. 

- Necessitat de recopilar les conclusions d’estudis anteriors en matèria de mobilitat (com 

per exemple el procés participatiu de la mobilitat en bicicleta). 

- Es demana actualitzar algunes dades de satisfacció dels usuaris de les  diferents 

modalitats de transport en base a altres enquestes existents com l’estudi realitzat per 

l’EMT. 
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4.3. Declaració Institucional 

A continuació s’adjunten en aquest apartat els principis i objectius inclosos en la Declaració 

Institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a 30 de Març del 2009. 

 

4.3.1 Principis 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern assumeix com a propis els següent principis, que 

emmarquen els objectius que determinaran el model de mobilitat: 

 

1.- SOSTENIBILITAT 

La mobilitat sostenible es concep com aquella capaç de satisfer les necessitats actuals sense 

comprometre per al futur els recursos naturals existents. Per tant, representa l’assumpció d’un 

conjunt d’estratègies i mesures destinades a recuperar la qualitat de l’espai urbà afavorint els 

modes de transport que menys recursos naturals consumeixen i menys costos mediambientals 

provoquen. I tot plegat, compatibilitzant les necessitats i drets de mobilitat amb el dret de 

tothom a un medi ambient de qualitat. 

 

D’aquest principi se’n deriva la promoció dels modes de transport més respectuosos amb el 

medi ambient, com els desplaçaments a peu i en bicicleta, així com el transport públic enfront 

de l’ús de vehicles privats motoritzats. 

 

2.- ACCESSIBILITAT 

El model de mobilitat ha de contemplar l’accés a tot l’espai públic permès a tots els ciutadans, 

adoptant les mesures necessàries per garantir aquest dret a tothom, especialment a les 

persones amb mobilitat reduïda. 

 

De manera complementària, el model ha de concebre una xarxa que garanteixi l’accés en les 

millors condicions possibles a tots els barris del poble. 

 

3.- SEGURETAT 

El model ha de garantir la seguretat i protecció de l’espai públic, per tal que les necessitats de 

desplaçament es realitzin en termes de seguretat viària amb especial interès sobre els modes 

de transport més vulnerables (a peu i en bicicleta). 

 

Així mateix, el model de mobilitat ha d’establir sistemes que es regeixin pel principi d’autoritat 

municipal com a garant de la disciplina viària, complint i fent complir les normes bàsiques de 

convivència en la mobilitat, de forma que augmenti el grau de seguretat en el desenvolupament 

d’aquesta mobilitat. 
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4.- EFICIÈNCIA 

El model de mobilitat ha de tenir en compte les diferents característiques de cada mode de 

transport, els seus punts forts i les seves febleses quant a eficiència operativa i energètica per 

a cada desplaçament en concret, i per tant les oportunitats i les amenaces que se’n deriven del 

seu ús. En conseqüència, aquest model ha de racionalitzar l’ús dels diferents modes i facilitar-

ne la utilització en aquells desplaçaments en els quals sigui més adient, des del punt de vista 

de la seva eficiència. 



5.- GARANTIA DE LA QUALITAT DE VIDA 

El model de mobilitat pactat ha de guiar-se pel principi de la millora en la qualitat de vida dels 

ciutadans i recuperar l’espai públic per a usos socials i de convivència. Ha de permetre una 

millora en l’organització del temps d’activitats ciutadanes i reduir el temps esmerçat en els 

desplaçaments urbans i interurbans. També ha de tenir present la cohesió social i augmentar 

els espais per a la convivència, dintre d’un marc de justícia social. 



6.-GARANTIA DEL DINAMISME ECONÒMIC 

La mobilitat ha de permetre afavorir l’atractiu com a centre de negocis i d’activitats terciàries 

(serveis, comercials i turístiques), com a instrument per al desenvolupament correcte de la 

ciutat. Ha de contribuir al dinamisme econòmic de la ciutat, mantenint l’atractiu comercial dels 

carrers, i combinant la recuperació de l’espai públic amb la revitalització del comerç, el 

desenvolupament dels serveis i l’augment de l’atractiu turístic. 

 

4.3.2 Objectius 

D’acord amb els principis esmentats, l’Ajuntament de Sant Just Desvern es compromet a 

adoptar les mesures necessàries per assolir els objectius que es descriuen a continuació. La 

consecució dels diferents objectius referits a cada temàtica comporta l’adopció de 

determinades actuacions que s’han de concretar en el  Pla de Mobilitat de Sant Just Desvern 

que ja s’està elaborant. 

 

1)) Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant major superfície de l’espai 

públic, i de major qualitat en termes d’accessibilitat i seguretat, per a la realització dels 

desplaçaments a peu 

 

2)) Fomentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d’ús habitual, 

creant les condicions infraestructurals, de gestió del trànsit i d’educació viària necessàries per 

promoure la seva utilització. 
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3)) Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, oferint un sistema de 

transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en vehicle privat. 

 

4)) Fomentar un ús racional del cotxe, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 

altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

 

5)) Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.  

 

6)) Aconseguir una distribució urbana de mercaderies regulada, àgil i ordenada, amb un mínim 

impacte sobre el sistema de mobilitat del poble que garanteixi el ple desenvolupament d eles 

activitats econòmiques. 

 

7)) Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes 

de transport. 

 

8)) Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris  dels diferents models de transport. 

 

9)) Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació atmosfèrica 

i acústica provocats pel trànsit.  

 

10)) Preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic que tingui en compte 

les necessitats d’aquest model de mobilitat  

 

11)) Millorar la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors que contenen els 

principis i objectius d’aquesta declaració institucional. 

 

 

 

 

 





Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

107

5. CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA FUTUR DE MOBILITAT 

Tal i com estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, el Pla de mobilitat urbana té una vigència 

màxima de 6 anys. Els escenaris utilitzats a partir d’ara seran l’escenari actual 2008 i l’escenari 

futur 2014. A continuació es realitza una prognosi de la població i posteriorment una prognosi 

de la mobilitat per a ambdós escenaris considerant l’alternativa 0, és a dir, l’absència del Pla de 

mobilitat urbana 

 

5.1. Prognosi de població 

La planificació de la mobilitat futura requereix conèixer l’evolució prevista del creixement de la 

població de Sant Just Desvern. L’estimació d’aquest creixement es pot realitzar a través de dos 

fonts d’informació: 

 

- L’evolució de la població de Sant Just Desvern fins a l’actualitat. 

- L’evolució de creixement urbanístic prevista en el planejament municipal. 

 

L’evolució de la població actual de Sant Just Desvern, proporcionarà una primera idea dels 

intervals de població previstos en el 2014, en base al ritme de creixement  registrat fins 

l’actualitat. 

 

D’altra banda, mitjançant el creixement urbanístic previst en el planejament municipal es pot 

arribar a estimar la oblació futura en l’any horitzó (2014) a partir de les dades de 

desenvolupaments urbanístics previstos.  

 

5.1.1 Estimació de la població futura en base a la evolució de la població 

 

La següent gràfica mostra l’evolució de la població a Sant Just Desvern fins a l’actualitat 

(2008). 
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Imatge 5.1.1.1 - Evolució de la població de Sant Just Desvern 

Font: IDESCAT 

 

Per tal de conèixer les dades a la data d’horitzó del Pla (2014) cal extrapolar les dades del 

gràfic. Aquesta extrapolació es pot fer assumint diferents hipòtesis de creixement: 

 

a)) creixement recessiu, on es suposa una tendència del creixement a estabilitzar-se. 

b)) creixement expansiu, amb una tendència a la alça del creixement. 

 

Pel cas del creixement recessiu, s’esperaria una població estimada de poc més de 17.000 

habitants pel 2014 (calculada mitjançant una funció lineal ajustada a la corba d’evolució 

històrica de Sant Just Desvern). El creixement expansiu preveu una població de quasi 20.000 

habitants per l’any 2014 (calculat mitjançant una funció polinòmica de grau 4, ajustada a la 

corba d’evolució històrica de Sant Just Desvern). 

 

Per tant, tenint en compte l’evolució històrica de la població de Sant Just Desvern, per l’any 

2014 s’esperaria un xifra d’habitants compresa entre 17.000 i 20.000 habitants (veure gràfics 

següents). 
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Imatge 5.1.1.2 - Evolució futura de la població de Sant Just Desvern amb un creixement recessiu 

Font: AIM en base a dades del IDESCAT 

 

Evolució Població - Polinomial Grau 4
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Imatge 5.1.1.3 - Evolució futura de la població de Sant Just Desvern amb un creixement expansiu. 

Font: AIM en base a dades del IDESCAT 
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5.1.2 Estimació de la població futura en base al planejament 

 

D’acord amb les dades facilitades per l’ajuntament, del creixement urbanístic total  previst per 

Sant Just (representat en el plànol 18), a data del 2014 s’espera que el desenvolupaments del 

planejament estiguin executats en el grau indicat en la següent  taula: 

 

  

PREVISIÓ D’HABITATGES OCUPATS ALS NOUS DESENVOLUPAMENTS (2014) 

Desenvolupaments Habitatges 
Grau previst 

d’ocupació (%) 

Habitatges 

ocupats 

Mas Lluí 1048 30% 314 

La Bonaigua UA2 102 20% 20 

La Bonaigua UA3 36 0% 0 

La Bonaigua UA1 129 0% 0 

Omi Enthone 169 40% 68 

La Vall 46+52+246 0% 0 

Raval 44 0% 0 

Total --- --- 402 

Imatge 5.1.2.1 - Evolució futura de la població de Sant Just Desvern amb un creixement expansiu. 

Font: AIM en base a dades del IDESCAT 

 

A partir de les dades del IDESCAT, es pot obtenir la ràtio de persones/habitatge, que pel cas 

de Sant Just Desvern es de 2,44 pax/habitatge, el que suposaria un total de 982 persones per 

als 402 habitatges nous. 

 

Així doncs, la població esperada per a l’any 2014 seia de: 

 

Població Any 2014 = Població Any 2008 + Nous Desenvolupaments (982hab) 

Població Any 2014 = 16.638 habitants + 982 habitants = 17.620 habitants 

 

Aquest xifra suposa un 5,90% de creixement en l’interval del 2008 al 2014, i s’aproxima més 

a les estimacions realitzades en l’apartat anterior per un creixement recessiu que no pas per un 

creixement expansiu. La següent gràfica mostra la tendència de creixement de població per a 

l’any 2014 d’acord amb les dades del planejament. 
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Imatge 5.1.2.2 - Evolució futura de la població de Sant Just Desvern d’acord amb el planejament previst. 

Font: AIM en base a dades del IDESCAT 

 

5.2. Prognosi de mobilitat 

 

S’estima que el creixement de la mobilitat interna i de connexió dels residents és proporcional 

al creixement de la població. Aquest creixement de població (d’acord amb  el creixement previst 

en el planejament) s’estima que sigui d’un 5,9% en el període del 2008 al 2014  Això suposa un 

creixement de la mobilitat en quasi 4.600 desplaçaments (4.593 desplaçaments segons els 

càlculs). A més a més, per a l’alternativa 0 s’ha considerat que el repartiment modal es manté 

igual a l’actual. Els resultats es presenten en les següents taules:  

 

Mode de transport
Desplaçaments totals 
per mode de transport 

(2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Increment 
desplaçaments 

(2008 a 2014) (%)

Desplaçaments totals 
per mode de 

transport (2014)

A peu 17663 22,7 5,9 18705
Bicicleta 1012 1,3 5,9 1072

Transport públic 9434 12,1 5,9 9991
Transport privat 49737 63,9 5,9 52671  

Imatge 5.2.1 – “Alternativa zero”: Desplaçaments totals a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Mode de transport
Desplaçaments 

interns per mode de 
transport (2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Increment 
desplaçaments 

(2008 a 2014) (%)

Desplaçaments 
interns per mode de 

transport (2014)

A peu 13958 63,9 5,9 14782
Bicicleta 213 1,0 5,9 226

Transport públic 596 2,7 5,9 631
Transport privat 7090 32,4 5,9 7508  

Imatge 5.2.2 – “Alternativa zero”:  Mobilitat interna  futura a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Mode de transport
Desplaçaments de 

connexió per mode de 
transport (2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Increment 
desplaçaments 

(2008 a 2014) (%)

Desplaçaments de 
connexió per mode 
de transport (2014)

A peu 3708 6,6 5,9 3927
Bicicleta 796 1,4 5,9 843

Transport públic 8837 15,8 5,9 9358
Transport privat 42648 76,2 5,9 45164  

Imatge 5.2.3 – “Alternativa zero”: Desplaçaments de connexió  futurs a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Amb aquestes dades de mobilitat, i tenint en compte la ubicació dels nous desenvolupaments 

urbans dins del municipi que donaran lloc a aquest augment de mobilitat, es poden actualitzar 

els plànols d’intensitats mitjanes diàries del municipi i el plànols de capacitats en l’hora punta 

(plànol 19 i plànol 20 respectivament) 
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6. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ PREVISTA: ESCENARI 

TENDENCIAL 

6.1. Dades prèvies 

De la mateixa manera que s’ha realitzat en la diagnosi situació actual, la diagnosi de la situació 

prevista es realitzarà emprant el programa AMBIMOB-U, una eina informàtica de la Generalitat 

de Catalunya de suport a l’avaluació ambiental de les propostes dels Plans de Mobilitat Urbana  

 

En aquest apartat es presenten les dades base necessàries per a l’execució del programari a 

l’any horitzó (2014): 

 

El primer lloc cal recuperar el valor estimat de població, que servirà de base per a calcular la 

resta de dades (parc mòbil, quantitat de vehicles-quilòmetre anuals, modificacions de les valors 

actuals de la IMD de la xarxa viària, nou mapa de capacitats...). D’acord  amb les dades de 

l’apartat 5.1 Prognosi de Població, els habitants esperats a Sant Just Desvern a l’any 2014 

estaran sobre els 17.600 habitants (17.620 segons els càlculs estimats). 

 

De la mateixa manera que s’ha elaborat l’estimació de creixement de població, es procedeix a 

calcular el nombre de vehicles previst a l’any 2014, una dada necessària a l’hora d’executar el 

càlcul de l’eina AMBIMOB, el software mitjançant el qual es valoraran els paràmetres de la 

situació tendencial futura. 

 

A partir del gràfic de l’evolució de l’índex de motorització fins al moment actual es pot extrapolar 

el nombre de vehicles a l’any 2014 que prendria una valor de 13.744 vehicles.  
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Gràfic 6.1.1 – Estimació de l’increment de l’índex de motorització. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Acceptant un repartiment del parc mòbil igual a l’actual de Sant Just Desvern, la distribució de 

vehicles per al 2014 seria el següent: 

 

  

PARC DE VEHICLES ESTIMAT PER A L’ANY 2014 

Tipus de Vehicle Nombre de Vehicles 

Turismes 8.979 

Motocicletes 3.527 

Vehicles Lleugers 

de mercaderies 
371 

Vehicles Pesants  

de mercaderies 
371 

Autobusos 371 

Altres 126 

Taula 6.1.2 – Parc mòbil esperat per al 2014. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

115

Els total de vehicles-quilòmetre recorreguts en un any també augmentaria. Mitjançant el plànol 

19 que mostra les intensitats de trànsit de municipi a l’any 2014 s’ha calculat el total de 

vehicles–quilometres del municipi de Sant Just Desvern al llarg de l’any (coneixent la intensitat 

mitjana de cada via i la longitud de la mateixa). Amb aquests supòsits obtenim que la mobilitat 

total a Sant Just per a l’any 2014 es de 44.070.000 veh-km/any. 

 

Finalment, el repartiment de la mobilitat (% de vehicles-quilòmetre) entre vies s’ha modificat 

d’acord amb el plànol de capacitats de l’any 2014 (plànol 20): les vies congestionades 

concentrarien el 55% del total de vehicles-km, les vies principals portarien el 27%, i vies 

secundaries el 18%. 

 

6.2. Resultats: diagnosi ambiental 

Els aspectes avaluats per l’eina AMBIMOB són: 

- Consum energètic (tep/any) 

- Emissions de Gasos d’efecte hivernacle 

o en emissions de CO2 (tep/any). 

- Contaminació atmosfèrica 

o en emissions de NOx (tep/any). 

o en emissions de PM10 (tep/any). 

 

Implementant les dades prèvies de l’apartat anterior en el programa de càlcul, els resultats són 

els següents: 

 

ALTERNATIVA TENDENCIAL (ALTERNATIVA ZERO) 

Paràmetre Avaluat 
Valor del paràmetre 

(2008) (tep/any) 
Valor del paràmetre 

(2014) (tep/any) 
Variació (%) 
(2008 a 2014) 

Consum energètic 2.551 3.021 18,42% 
Emissions CO2 7.486 8.857 18,31% 
Emissions NOx 36,08 35,45 -1,75% 
Emissions PM10 6,31 6,91 9,51 % 

Taula 6.2.1. Consum energètic i emissions de Contaminants (2014) per a l’alternativa zero. 

Font: elaboració pròpia amb l’eina AMBIMOB 

 

Per tant, l’alternativa tendencial no millora els resultats de la diagnosi ambiental actual, amb la 

excepció dels NOx, que de forma tendencial disminueixen, degut a una millora en el parc mòbil 

futur (on augmenta la presència de  vehicles menys contaminants: híbrids, elèctrics, de gas 

natural...). 
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6.3. Resultats: seguretat viària 

Els paràmetres avaluats per l’eina AMBIMOB són: 

 

- Accidents anuals amb víctimes a la xarxa viària. 

- Accidents anuals amb vianants o ciclistes implicats. 

 

Les dades d’accidents anuals amb víctimes a la xarxa viària han estat facilitats per la Policia 

Local de Sant Just Desvern. Les dades, extrapolades al 2014, mostren una tendència al lent 

descens de l’accidentalitat, fins a situar-se a valors compresos entre els 150 accidents/any i 23 

víctimes/anuals per a l’any 2014. 
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Figura 6.3.1. Extrapolació del nombre d’accidents, vehicles implicats  i víctimes a Sant Just Desvern pel 2014. 

 (Font: Elaboració pròpia amb les dades aportades de la Policia Local del municipi) 

 

Pel que fa als accidents anuals amb vianants o ciclistes, les dades han estat facilitades per 

Servei Català del Trànsit. L’evolució dels accidents registrats es constant, situant-se en valors 

molt baixos (entre 1 i 2 accidents anuals), valors que es suposaran uniformes fins a l’any 2014 

(1-2 accidents amb vianants o ciclistes a l’any). 
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Així doncs, en l’escenari tendencial es pot esperar que la situació d’accidentalitat no empitjori 

respecte l’estat actual: 23 accidents amb víctimes/any; 2 accidents amb vianants o 

ciclistes. 

 

6.4. Resultats: contaminació acústica 

La diagnosi actual de la contaminació acústica es va realitzar a través del document “Estudi 

acústic, mapa estratègic del soroll” (Ajuntament de Sant Just Desvern, 2008), el qual modelitza 

les emissions sonores a partir de les dades de la intensitat viària i de la geometria dels carrers i 

calcula l’exposició de la població als nivells de soroll obtinguts. 

 

D’acord amb aquest treball, la situació actual de la contaminació acústica a Sant Just Desvern 

presenta 1.943 habitants sotmesos a més de 65 dB durant el dia i 2.470 habitants 

sotmesos a més de 55 dB durant la nit. 

 

  

POBLACIÓ PER SOBRE DELS LLINDARS DE SO ESTABLERTS 

Horari Població afectada % Població Total 

Diürn (límit 65dB) 1.943 hab. 12% 

Nocturn (límit 55 dB) 2.470 hab. 15% 

Taula 6.4.1. Població per sobre dels límits sonors establerts. 

(Font: “Estudi acústic, mapa estratègic del soroll” Applus, Febrer 07-08) 

 

Aquests valors no milloraran en l’escenari tendencial. L’alternativa zero suposa l’augment de la 

congestió de vies, de la mobilitat en vehicle privat... que no comportaran una millora de la 

contaminació acústica de Sant Just Desvern, deixant els nivells de soroll per sobre dels llindars 

establerts en la llei 16/2002. 

 

6.5. Resultats: ocupació del sòl 

Els nous desenvolupaments previstos (Mas Lluí, La Bonaigua UA2 i Omi Enthone) suposen la 

creació de 52.172 m2 de vialitat (dels quals 26.949 m2 són voreres i 25.223 m2 són calçada per 

a vehicles), més 24.638 m2 de plataforma única (font: plànol de planejament de l’Ajuntament de 

Sant Just Desvern). 

 

El nombre de places generades en aparcaments fora de calçada seria de 752 places 

(acceptant un rati de 1 plaça/70m2, segons les previsions de l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern). Aquest nombre de places es calcula sobre un 30% de la superfície de Mas Lluí, un 
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20% de la superfície de La Bonaigua UA2 i un 40% de la superfície de Omi Enthone, que són 

les previsions d’ocupació per a l’any horitzó. 

 

Amb aquestes dades de creixement, obtenim els nous paràmetres d’ocupació del sol: 

 

 

PARÀMETRES D’OCUPACIÓ DEL SÒL (ESCENARI TENDENCIAL) 

Indicadors Valor indicador 

Percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats* 56,2 % 

Percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes 43,4% 

Places d’aparcament fora calçada per a vehicles motoritzats  9.491 places 

*Espai destinat a circulació i aparcament  
Taula 6.5.1. Paràmetres d’ocupació del sòl en l’escenari tendencial. 

(Font: Elaboració pròpia, AIM) 

 

Veiem com respecte l’estat actual, augmenta el percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a 

vianants i bicicletes (passa del 41,8% actual al 43,4% de futur) i disminueix el percentatge 

d’espai públic destinat als vehicles motoritzats (que passa del 58,2% actual al 56,6% futur). 

 

El nombre de places d’aparcament fora calçada augmentaria amb 752 places (passa de 8.739 

places a 9.491 places). 
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7. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Els objectius del PMU consisteixen en una sèrie de paràmetres, avaluats a l’any d’inici de 

redacció del Pla (2008) que han d’assolir un determinat valor en l’any horitzó del Pla (2014) per 

tal de millorar les condicions de l’entorn (disminuir la contaminació atmosfèrica, potenciar els 

modes de transport sostenibles...). Aquest valor objectiu a assolir és fixat pel Pla Director de 

Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM).  

Un cop fixats els objectius, es presenta en aquest apartat un estudi de diferents alternatives de 

futur. Aquestes alternatives es plantegen al realitzar diferents opcions de repartiment modal 

futur, orientat a disminuir el nombre de desplaçaments en vehicle privat i potenciant els 

desplaçaments en modes de transport més sostenibles (bicicleta, transport públic, mobilitat a 

peu). De les alternatives de futur proposades se n’escollirà una, aquella que compleixi els 

objectius establerts per la legislació. 

 

7.1. Objectius del PDM 

El propi PDM es defineix uns objectius a assolir, millores en paràmetres ambientals i de 

mobilitat que tenen com a any horitzó el 2012. 

 

Aquests objectius no es poden aplicar directament al PMU (ja els dos plans tenen àmbits 

d’estudi diferents, any horitzó diferents, etc...). El que exigeix el PDM es que els PMU hauran 

d’assolir, com a mínim, els mateixos percentatges de millora anuals aconseguits pel PDM 

(sempre i quan siguin suficients per acomplir els requeriments legals en termes de qualitat de 

l’aire, qualitat acústica, etc...). 

 

Per exemple, la reducció de la contribució del sistema de mobilitat al canvi climàtic es un 

objectiu del PDM (objectiu 5 de la taula següent) i el PDM pretén que els emissions de CO2 

arribin a ser com a màxim de 5.823 milers de tones/any. Això suposa una reducció anual de 

2,83% de les emissions actuals durant el període de vigència del PDM. El PDM demana que 

durant el període de vigència del PMU (2008-2014) la reducció anual aconseguida sigui la 

mateixa: 2,83%. 

 

Els paràmetres a avaluar i les taxes anuals d’increment o de reducció es presenten en la 

següent taula (font: ATM): 
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Taula 7.1.1. Objectius del PDM aplicables als PMU 

(Font: ATM) 

 

Per tant, serà la columna “taxa anual (aplicable a PMU)” la que permetrà calcular els valor que 

han d’assolir els paràmetres del PMU. En els apartats següents, es calculen el valor dels 

objectius pel cas del PMU:  

 

7.1.1 Minimitzar la distància mitjana dels desplaçaments 

Per a satisfer totes les funcions socials i econòmiques a través de la millora de l’accessibilitat 

dels nodes urbans metropolitans, el PDM busca disminuir la distància mitjana dels 

desplaçaments. 

 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

121

La proposta del PDM només arriba es assolir un valor de creixement anual de +0,31% en la 

distància mitjana dels desplaçaments (font: PDM, document D-3 “La Proposta del Pla”, apartat 

“3.7.1. – Els objectius ambientals i de la mobilitat del PDM”). 

 

L’estimació d’aquest paràmetre es realitza en funció del tampany del municipi, que pel cas de 

Sant Just Desvern s’estima en 2 km. Per tant, tenint en compte l’objectiu del PDM, la distància 

mitjana en l’any horitzó no hauria de superar els 2,04 km. Es a dir, l’objectiu es mantenir 

aquesta distància de la situació actual. 

 

7.1.2 Potenciar el canvi modal 

El canvi modal serà la principal eina per a definir els escenaris futurs. 

 

El PDM proposar un repartiment modal del 30,45% per als desplaçaments a peu i en bicicleta, 

un 34,31% per als desplaçaments en transport públic i un 35,24% per als desplaçaments en 

vehicle privat motoritzat. 

 

Aquesta distribució modal es tradueix en els següents percentatges anuals de creixement: 

OBJECTIUS ANUALS DE CREIXEMENT DEL REPARTIMENT MODAL 

Quota modal dels modes no motoritzats -0,42 % 

Quota modal del transport públic 1,88 % 

Quota modal del transport privat motoritzat 1,31 % 

Taula 7.1.2.1. Percentatges anuals de creixement del repartiment modal. 

(Font: PDM, document 3 “La Proposta del Pla”) 

 

Amb aquests percentatges de creixement anual es calculen els repartiment modal objectius: 

REPARTIMENT MODAL Situació 2008 Objectiu 2014 

Quota modal dels modes no motoritzats 24,0 % 23,4 % min. 

Quota modal del transport públic 12,1 % 13,5 % min. 

Quota modal del transport privat motoritzat 63,9 % 59,0 % max. 

Taula 7.1.2.2. Valors de repartiment modal. 

(Font:AIM) 

 

7.1.3 Reduir les externalitats del sistema de transports 

Un dels objectius del PDM es la reducció dels costos totals externs de transport. En el PDM es 

proposa arribar a un total de 2.784 milions d’euros en el seu any horitzó (2012), el que suposa 

un creixement del -1,9% anual. 

 



_ ______________________________________________________________________________________Document I. Memòria 
 

 

122

Els costos externs del transport en el 2008 eren de 4,38 milions d’euros (valor calcular 

mitjançant la metodologia de càlcul de la ATM), el que suposa, després d’aplicar el factor de 

creixement anual, que l’objectiu es arribar als 3,90 milions d’euros l’any horitzó (2014).  

 

7.1.4 Consum energètic 

El PDM fixa com a objectiu assolir una disminució del consum final d’energia destinada al 

transport del 0,22% anual. 

 

A més, el PDM també fixa com a objectiu una reducció del consum de combustibles derivats 

del petroli en un 3,38% anual.  

 

Donat que en l’escenari actual (2008) el valor del consum energètic estimat es de 2.551 

tep/any, l’objectiu en el 2014 es que aquest consum arriba a ser igual o inferior a 2.517 

tep/any. 

 

Pel que fa al consum de combustibles derivats del petroli, el seu consum a l’any inicial (2008) 

era de 2.487 tep/any, el que significa que el seu consum a l’any horitzó hauria de ser de 2.023 

tep/any 

 

7.1.5 Emissions de CO2 

Les Directrius Nacionals de Mobilitat plantegen una reducció de les emissions de CO2 

equivalent al 20% entre l'any 2006 i 2012. 

 

El PDM planteja una reducció del -2,83% anual, que serà l’objectiu anual assumit en el PMU. 

 

Donat que en l’escenari actual (2008) el valor de les emissions de CO2 estimat es de 7.486 

tep/any, l’objectiu en el 2014 es que aquest consum arriba a ser igual o inferior a 6.301 

tep/any. 

 

7.1.6 Contaminació atmosfèrica per NOx i PM10 

El PDM proposa, durant el període 2004-2012, una reducció de les emissions de NOx del 

39,5% i de PM10 del 48%. 

 

Les reduccions anuals serien de 6,10% anual les emissions de NOx, i un 7,87% anual en les 

emissions de PM10. Per al PMU es prendrà com a valor objectiu de referència aquesta 

reducció anual. 
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Donat que en l’escenari actual (2008) el valor de les emissions de NOx i PM10 estimat es de 

36,08 tep/any i 6,31 tep/any respectivament, l’objectiu en el 2014 es que aquestes emissions 

arribin a ser iguals o inferiors a 24,73 tep/any per a les emissions de NOx i a 3,86 tep/any 

per a les de PM10. 

 

7.1.7 Qualitat acústica 

Pel que fa la qualitat acústica, l’objectiu del PDM es el de disminuir la contaminació acústica 

resultant dels sistemes de transport, reduint el nombre de persones exposades a nivells 

superiors als 65 dBA diürns. El PDM no concreta més sobre aquest objectiu però en l’informe 

de sostenibilitat ambiental del PDM, (apartat objectius ambientals), s’indica que “cal emprendre 

mesures que contribueixin, des de la regulació de la mobilitat, a l’eliminació en 3 anys dels 

espais urbans en es sobrepassin els 75dBA, i a reduir en un 1,5% anual la població exposada a 

més de 65 dBA”.  

 

No obstant, com a objectiu del PMU es prendrà una fita més restrictiva: assolir els nivells de 

soroll fixats pel mapa de capacitat acústica de Sant Just Desvern que es troba en la “ordenança 

municipal reguladora del soroll i de les vibracions de Sant Just Desvern”, per a cada zona de 

sensibilitat i per a cada període horari. 

 

 
Figura 7.1.7.1. Valors límit d’immissió de les diferents zones de sensibilitat.  

(Font: “Estudi acústic, mapa estratègic de soroll” Sant Just Desvern, 2008) 
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La següent taula mostra diferents indicadors a controlar:  

 

QUALITAT ACÚSTICA: Indicadors Avaluats 
Situació 

2008 

Objectiu 

(2014) 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 21 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 15 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 121 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 847 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 81 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 897 0 

Taula 7.1.7.2. Nivells objectiu de contaminació acústica 

(Font: Estudi acústic de Sant Just Desvern) 

 

7.1.8 Ocupació de Sòl 

L’article 3 (Concepte del desenvolupament urbanístic sostenible) del Decret Legislatiu 1/2005 

diu que “El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el 

territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, 

atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i 

consolidin un model de territori globalment eficient”. 

 

La llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, estableix que el paisatge és 

qualsevol part del territori, tal com és percebuda per la col·lectivitat, el caràcter del qual resulta 

de l'acció de factors naturals i/o humans. Estableix l'obligació de determinar i delimitar la 

tipologia de paisatges de Catalunya, per establir objectius de qualitat i per fomentar mesures i 

accions per assolir aquests objectius. 

 

Per a valorar aquests objectiu el PDM empra un indicador que considera el total del nombre de 

vehicles-km/dia per cada kilòmetre de carril a la xarxa, ja que en l’àmbit del PDM (el total la 

regió metropolitana de Barcelona) resulta molt difícil una valoració directa d’aquest objectiu. 

 

No obstant, en l’àmbit del PMU es poden concretar millors indicadors per a la mesura d’aquest 

objectiu: 

- Percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats (tant espai de circulació com 

d’aparcament) 

- Percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes 

- Nombre de places d’aparcament fora calçada per a vehicles motoritzats 
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L’objectiu del PDM serà l’augment del percentatge d’espai públic destinat a vianants i bicicletes 

i la conseqüent disminució del l’espai públic destinat als vehicles motoritzats. La següent taula 

mostra diferents indicadors a avaluar per tal de controlar la correcta ocupació del sòl d’acord 

amb les lleis anteriors:  

 

OCUPACIÓ DEL SÒL: Indicadors Avaluats 
Situació 

2008 

Objectiu 

(2014) 

% d'espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament) 58,2% 56,6% 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 41,8% 43,4% 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a vehicles motoritzats 8.739 9.491* 

*creació de 752 places (d’acord amb la modificació puntual del PGM que obliga a crear 1 plaça/70 m2 d’habitatge). 

Taula 7.1.8.1 Nivells objectiu d’ocupació del  sòl 

(Font: AIM, Elaboració pròpia) 

 

El valor objectiu per als percentatges d’espai públic seran aquells que s’obtenen en l’escenari 

tendencial, l’evolució d’aquesta paràmetres ja es la desitjada: augment de l’espai destinat al 

vianant i bicicleta i disminució de l’espai destinat al vehicle motoritzat. 

 

L’objectiu del nombre de places d’aparcament fora calçada es que el creixement compleixi amb 

el descrit en la modificació puntual del PGM (1 plaça / 70 m2 d’habitatge). Aquests valor, 

coincideix amb el supòsit de l’escenari tendencial. Per tant els desenvolupaments previstos per 

al 2014, suposen una urbanització amb un total de 752 places d’aparcament fora calçada.  

 

7.1.9 Reducció del cost unitari de viatge 

EL PDM fixa l’objectiu de reduir el cost unitari del viatge (considerant tant els costos interns 

com els costos externs). 

 

La taula següent presenta els valors dels costos per a l’any d’inici del PMU (2008), el valor 

objectiu de reducció anual del PMD (assumit com a objectiu del PMU) i els valors objectius dels 

costos a l’any horitzó 2014 (els valors a 2008 i 2014 han estat obtinguts a partir de la plantilla 

de full de càlcul de costos de la ATM):  
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COSTOS UNITARTIS DEL VIATGE 
Valor inicial 

(2008) 

Reducció 

anual 

Valor Objectiu 

(2014) 

Costos interns i externs del viatge en transport 

públic (€/viatger-km) 
0,93 -0,93% 0,88 

Costos interns i externs del viatge en transport 

privat (€/viatger-km) 
1,29 -2,00% 1,14 

Costos interns i externs del transport de 

passatgers (€/viatger-km) 
1,23 -1,83% 1,10 

Taula 7.1.9.1. Costos unitaris de viatge 

(Font: Elaboració a partir de la metodologia de càlcul de la ATM) 

 

7.1.10 Reducció de l’accidentalitat 

En primer lloc, es considera assolir l’objectiu de reducció del 50% dels accidents amb 

víctimes per accidents de trànsit fixat al Pla Català de Seguretat Viària (PCSV). A l’any 2000 el 

nombre d’accidents amb víctimes era de 57, i a l’any 2007 aquest xifra ja s’havia reduït a més 

del 50% (23 accidents amb víctimes). Per tant, aquest objectiu ja s’assoleix en la situació 

actual.  

 

En segon lloc, s’aplicarà l’objectiu marcat pel PDM, que planteja reduir un 2,18% anual els 

accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh·km.  

 

Aplicant aquest valor de reducció, suposaria reduir els 0,6266 accidents amb víctimes actuals 

(per cada 1.000.000 veh-km) a un valor de 0,5490 accidents amb víctimes per cada 

1.000.000 veh·km a l’any 2014.  

 

ACCIDENTALITAT: Indicadors Avaluats 
Situació 

2008 

Objectiu 

(2014) 

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,6266 0,5490 

Taula 7.1.10.1. Nivells objectiu d’accidentalitat 

(Font: Dades de Policia Local de Sant Just Desvern i del Servei Català del Trànsit) 
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7.1.11 Resum dels valors objectius dels indicadors 

OBJECTIUS Actual 2014 

MINIMITZAR DISTÀNCIA DELS DESPLAÇAMENTS   

Distància mitjana dels desplaçaments (en km) 2 2,04 

POTENCIAR EL CANVI MODAL   

Quota modal dels modes de transport no motoritzats 24,0% 23,4%min. 

Quota modal del transport públic 12,1% 13,5%min. 

Quota modal del transport privat motoritzat 63,9% 59,0%max. 

REDUIR LES EXTERNALITATS   

Costos totals externs del transport (en milions €) 4,38 3,90 

CONSUM ENERGÈTIC   

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 2.551 2.517 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 2.487 2.023 

EMISSIONS DE GEH   

Emissions de CO2 (en tep/any) 7.486 6.301 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   

Emissions de NOx (en tep/any) 36,08 24,73 

Emissions de PM10 (en tep/any) 6,31 3,86 

QUALITAT ACÚSTICA   

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 21 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 15 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 121 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 847 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 81 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 897 0 

OCUPACIÓ DE SÒL   

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) 58,2% 56,6% 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 41,8% 43,4% 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a veh. motoritzats 8.739 9.491 

REDUCCIÓ DEL COST UNITARI DE VIATGE   

Costos interns i externs en transport públic (€/viatger-km) 0,93 0,88 

Costos interns i externs en transport privat (€/viatger-km) 1,29 1,14 

Costos interns i externs del transport de passatgers (€/viatger-km) 1,23 1,10 

ACCIDENTALITAT   

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,6266 0,5490 

Taula 7.1.11.1. Valors objectiu dels indicadors per a l’any 2014. (Font: AIM, elaboració pròpia) 
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La taula anterior recull els valors actuals i els valors objectius per al 2014 dels indicadors 

d’acord amb els objectius marcats pel PDM.  

 

Tenint en compte amb aquests valors objectius per al 2014 es pot comprovar com l’alternativa 

zero o tendencial, es a dir, el futur que es desenvoluparia sense l’execució d’un PMU no 

assoliria els objectius plantejats. 

 

Per tant, a continuació es plantejaran diferents alternatives de futur basades en una nova 

distribució modal. Per a l’alternativa escollida es valorarà el compliment dels objectius del PDM. 

 

7.2. Estudi d’alternatives 

Les diferents alternatives estudiades es basaran en proposta una determinada distribució 

modal, ja que el repartiment modal incideix directament en la generació de vehicles-kilòmetre, 

que es la variable principal de la qual depenen la major part dels objectius. 

 

El factor d’ocupació del vehicle privat motoritzat també es una peça determinant a l’hora de 

reduir els vehicle quilòmetre, i per tant és important de cara al plantejament de les alternatives i 

el seu compliment d’objectius. 

 

La disminució de l’ús del vehicle privat motoritzat està lligada a l’augment d’ús d’altres modes 

de transport t de manera que aquests últims captin els usuaris del vehicle privat motoritzat. Així 

es pretén: 

- Augmentar el nombre de desplaçaments a peu interns del municipi. Per a que resulti 

més atractiu aquest mode de transport caldrà millorar la xarxa del vianant (ampliant 

voreres, millorant els passos de vianant...) i creant zones de trànsit pacificades que 

ressaltin la importància dels desplaçament a peu respecte els modes motoritzats. 

- Augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta. La bicicleta es un mode de 

transport que permet cobrir les necessitats de transport dins del municipi i també els 

desplaçaments de cap a altres municipis veïns. Per tant, la possibilitat de guanyar 

viatgers es troba en els desplaçaments interns com en els desplaçaments de connexió. 

Per a fer-ho possible caldrà dotar aquest mitjà de transport de la infraestructura viària 

que faci possible dur a terme tots aquests desplaçaments (pacificar el trànsit rodat per a 

permetre la coexistència, crear carrils bici, crear una xarxa d’aparcaments...)  

- Augmentar el nombre de desplaçaments en transport públic col·lectiu. Aquest és la clau 

per a aconseguir captar usuaris en els desplaçaments de connexió cap a altres 

municipis. Per a que això sigui possible es necessita una bona oferta que pugui 
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competir amb el vehicle privat (elevada freqüència de pas, horaris de servei amplis...) i 

una bona difusió d’aquesta oferta a la ciutadania. 

 

Així, amb aquest plantejament es formularan diferents hipòtesis de repartiment modal i 

s’avaluaran per tal de determinar el grau de el compliment dels objectius del PDM per a cada 

alternativa estudiada. 

  

7.3. Alternativa 1: augment de mobilitat absorbit pels sistemes de 

transport sostenibles i augment moderat cap al transport públic 

En aquesta alternativa de futur, amb 4.600 desplaçaments generats des de 2008 fins al 2014, 

es planteja: 

a)) que un  volum equivalent a l’augment previst de la mobilitat sigui absorbit pels modes 

de transport sostenibles. 

b)) un augment del 10% de l’ocupació del vehicle privat (pas de 1,22 al 1,34). 

c)) Augment del parc mòbil actual en la mateixa proporció que augmenta la població 

(5,9%). 

d)) Actuacions especials de pacificació dels trànsit en els punts on no es s’assoleixen 

els valors de soroll màxim d’acord amb mapa de capacitat acústica de Sant Just 

Desvern. 

e)) Actuacions especials de seguretat viaria en els punts on s’han produït la major part 

dels accidents en els últims anys (d’acord amb les dades de la policia local de Sant Just 

Desvern). 

 

El repartiment modal plantejat seria el següent: 

Mode de transport
Desplaçaments totals 
per mode de transport 

(2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Desplaçaments totals 
per mode de 

transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 17663 22,7 18669 22,6
Bicicleta 1012 1,3 1799 2,2

Transport públic 9434 12,1 12233 14,8
Transport privat 49737 63,9 49738 60,3  

Taula 7.2.1 – “Alternativa 1”: Desplaçaments totals a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Pot sorprendre en la taula anterior que la quota de repartiment modal per als viatges a peu 

disminueixi. Això no significa en cap cas que la mobilitat a peu es vegi reduïda (cal observar 

que el nombre de desplaçaments totals augmenta), sinó que la reducció de la quota modal a 

peu es deguda a l’augment d e la quota modal de la bicicleta i el transport públic.  
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Pel que fa al nombre de vehicles-kilòmetre, amb aquests supòsits la xifra a Sant Just Desvern  

es reduiria a 33.150.000 veh-km. Implementant aquestes dades al programa AMBIMOB-U, els 

resultats de l’avaluació dels indicadors són els següents (s’han avaluat alguns dels paràmetres 

objectiu per al 2014 amb l’eina AMBIMOB-U): 

 

CONSUM ENERGÈTIC: Indicadors Avaluats Alt-1  Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 2.191 2.517 

EMISSIONS DE GEH: Indicadors Avaluats Alt-1 Objectiu 

Emissions de CO2 (en tep/any) 6.379 6.301 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: Indicadors Avaluats Alt-1 Objectiu 

Emissions de NOx (en tep/any) 25,91 24,73 

Emissions de PM10 (en tep/any) 5,16 3,86 

QUALITAT ACÚSTICA: Indicadors Avaluats Alt-1 Objectiu 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 0 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

OCUPACIÓ DE SÒL: Indicadors Avaluats Alt-1 Objectiu 

% d'espai públic destinat als veh. motoritzats (circulació i aparcament) 56,6 56,6 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 43,4 43,4 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a veh. motoritzats 9.491 9.491 

ACCIDENTALITAT: Indicadors Avaluats Alt-1 Objectiu 

Accidents anuals amb víctimes 18 23 

Accidents anuals  amb vianants o ciclistes 2 2 

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,5430* 0,5490 

*18 accidents/any per a 33.150.000 veh-km  

Taula 7.2.2. Valors dels indicadors de la “alternativa 1” per a l’any 2014 

(Font: AIM, elaboració pròpia mitjançant AMBIMOB-U) 

 

La xifra de la columna “Alt-1” correspon al valor que prenen els indicadors (emissions de CO2, 

consum energètic...) a l’any 2014 en un escenari on s’ha desenvolupat les hipòtesis de 

l’alternativa 1.  

 

En la columna “objectiu” es presenten el valors dels indicadors definits en l’apartat 7.1. Si els 

valors previstos per a l’alternativa 1 no compleixen el llindar objectiu es presenten marcats en 

vermell. 
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En la taula podem veure com per aquest cas, en un futur on es desenvolupés l’alternativa 1 no 

s’assoliria el nivell exigit d’emissions de CO2, NOx i PM10. 

 

7.4. Alternativa 2: Valors objectius del PDM 

En aquesta alternativa de futur, es planteja que el repartiment modal final a l’any horitzó sigui el 

mateix que el valor objectiu ambiental del PDM (amb una ocupació dels vehicle privat 

motoritzat del 1,5%): 

 

REPARTIMENT MODAL OBJECTIU DEL PDM 

Mode de transport Repartiment modal 

A peu o en bicicleta 36% 

Transport públic 34% 

Transport privat 30% 

Taula 7.3.1. Valors del repartiment modal dels objectius ambientals del PDM 

(Font: Pla Director de Mobilitat) 

 

El repartiment modal plantejat seria el següent (només per als desplaçaments totals, el PDM no 

distingeix entre desplaçaments interns i de connexió: 

Mode de transport
Desplaçaments totals 
per mode de transport 

(2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Desplaçaments totals 
per mode de 

transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 17663 22,7 23083 28
Bicicleta 1012 1,3 6595 8

Transport públic 9434 12,1 28029 34
Transport privat 49737 63,9 24732 30  

Taula 7.3.2 – “Alternativa 2”: Desplaçaments totals a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

L’aplicació d’aquest canvi modal, suposaria reduir l’ús del vehicle privat en un 50%, i potenciar 

l’ús del transport públic que passaria de tenir un 12,1% del repartiment modal a estar al 34%. 

Pel que fa las modes no motoritzats, els desplaçaments a peu augmentarien un 30% i l’ús de la 

bicicleta hauria de patir un gran augment per a passar del 1,3% actual del repartiment modal 

fins al 8% demanat. 

 

Amb aquests supòsits, la xifra de vehicles quilòmetre a Sant Just Desvern es reduiria a 

15.970.000 veh-km. Implementant aquestes dades al programa AMBIMOB-U, els resultats de 

l’avaluació dels indicadors són els següents: 
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CONSUM ENERGÈTIC: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 1.475 2.517 

EMISSIONS DE GEH: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

Emissions de CO2 (en tep/any) 4.004 6.301 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

Emissions de NOx (en tep/any) 21,49 24,73 

Emissions de PM10 (en tep/any) 2,82 3,86 

QUALITAT ACÚSTICA: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 0 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

OCUPACIÓ DE SÒL: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

% d'espai públic destinat als veh. motoritzats (circulació i aparcament) 56,6 56,6 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 43,4 43,4 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a veh. motoritzats 9.491 9.491 

ACCIDENTALITAT: Indicadors Avaluats Alt-2 Objectiu 

Accidents anuals amb víctimes 8 23 

Accidents anuals  amb vianants o ciclistes 2 2 

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,5009* 0,5490 

*8 accidents/any per a 15.970.000 veh-km  

Taula 7.3.3. Valors dels indicadors de la “alternativa 2” per a l’any 2014 

(Font: AIM, elaboració pròpia mitjançant AMBIMOB-U) 

 

La xifra de la columna “Alt-2” correspon al valor que prenen els indicadors (emissions de CO2, 

consum energètic...) a l’any 2014 en un escenari on s’ha desenvolupat les hipòtesis de 

l’alternativa 2.  

 

En la columna “objectiu” es presenten el valors dels indicadors definits en l’apartat 7.1. En la 

taula podem veure com per aquest cas, en un futur on es desenvolupés l’alternativa 2, tots els 

indicadors estarien per sota del valor objectiu. 
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7.5. Alternativa 3: augment de mobilitat absorbit pels sistemes de 

transport sostenibles i pas important cap al transport públic 

Aquesta alternativa es basa en els mateixos plantejaments que l’alternativa 1, però augmenta 

encara més l’ocupació del vehicle privat (en els desplaçaments de connexió). Per tant, en 

aquesta alternativa de futur, amb 4.600 desplaçaments generats des de 2008 fins al 2014, es 

planteja: 

a)) que un  volum equivalent a l’augment previst de la mobilitat sigui absorbit pels modes 

de transport sostenibles. 

b)) un augment del 10% de l’ocupació del vehicle privat (pas de 1,22 al 1,34) en 

desplaçaments interns al municipi i un augment del 20% de l’ocupació del vehicle privat 

(pas de 1,22 al 1,46) en desplaçaments de connexió. 

c)) Augment del parc mòbil actual en la mateixa proporció que augmenta la població 

(5,9%). 

d)) Actuacions especials de pacificació dels trànsit en els punts on no es s’assoleixen 

els valors de soroll màxim d’acord amb mapa de capacitat acústica de Sant Just 

Desvern. 

e)) Actuacions especials de seguretat viaria en els punts on s’han produït la major part 

dels accidents en els últims anys (d’acord amb les dades de la policia local de Sant Just 

Desvern). 

 

El repartiment modal plantejat seria el següent: 

Mode de transport
Desplaçaments totals 
per mode de transport 

(2008)

Repartiment Modal 
2008(%)

Desplaçaments totals 
per mode de 

transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 17663 22,7 18669 22,6
Bicicleta 1012 1,3 1799 2,2

Transport públic 9434 12,1 12233 14,8
Transport privat 49737 63,9 49738 60,3  

Taula 7.4.1 – “Alternativa 3”: Desplaçaments totals a Sant Just Desvern per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

El repartiment modal de l’alternativa 3 es el mateix que el de l’alternativa 1 ja que no es 

modifica el nombre de desplaçaments entre les dues alternatives. La diferencia entre les duies 

alternatives radica en una major ocupació del vehicle privat, fet que es tradueix en una reducció 

del nombre de vehicles kilòmetre, que passaria a ser de 30.714.000 veh-km. 

 

Implementant aquestes dades al programa AMBIMOB-U, els resultats de l’avaluació dels 

indicadors són els següents: 
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CONSUM ENERGÈTIC: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 2.054 2.517 

EMISSIONS DE GEH: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

Emissions de CO2 (en tep/any) 5.967 6.301 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

Emissions de NOx (en tep/any) 24,55 24,73 

Emissions de PM10 (en tep/any) 4,81 3,86 

QUALITAT ACÚSTICA: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 0 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

OCUPACIÓ DE SÒL: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

% d'espai públic destinat als veh. motoritzats (circulació i aparcament) 55,4 56,6 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 44,6 43,4 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a veh. motoritzats 9.491 9.491 

ACCIDENTALITAT: Indicadors Avaluats Alt-3 Objectiu 

Accidents anuals amb víctimes 16 23 

Accidents anuals  amb vianants o ciclistes 2 2 

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,5209* 0,5490 

*16 accidents/any per a 30.714.000 veh-km  

Taula 7.4.2. Valors dels indicadors de la “alternativa 3” per a l’any 2014 

(Font: AIM, elaboració pròpia mitjançant AMBIMOB-U) 

 

La xifra de la columna “Alt-3” correspon al valor que prenen els indicadors (emissions de CO2, 

consum energètic...) a l’any 2014 en un escenari on s’ha desenvolupat les hipòtesis de 

l’alternativa 3.  

 

En la columna “objectiu” es presenten el valors dels indicadors definits en l’apartat 7.1. Si els 

valors previstos per a l’alternativa 3 no compleixen el llindar objectiu es presenten marcats en 

vermell. 

 

En la taula podem veure com per aquest cas, en un futur on es desenvolupés l’alternativa 1 no 

s’assoliria el nivell exigit d’emissions de PM10. 



Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern    

 

135

7.6. Alternativa escollida 

A continuació, de les diferents alternatives estudiades, caldria escollir aquella que s’hauria de 

desenvolupar en un futur (mitjançant l’aplicació de propostes de millora en el sistema de 

mobilitat). 

 

Tot i que l’alternativa 2 compleix tots els objectius, es considera que no seria possible assolir 

aquest escenari en els 6 anys de vigència del Pla, per l’enorme canvi que suposaria assolir 

aquest escenari des de la situació actual.  

 

L’alternativa escollida a desenvolupar en el PMU per mitjà de les propostes es el que s’ha 

descrit com a “Alternativa 3: augment de mobilitat absorbit pels sistemes de transport 

sostenibles i pas important cap al transport públic”. 

 

Aquest escenari de futur arriba a assolir els objectius fixats pel PMU (basats en els objectius 

del PDM) amb dues excepcions: 

- El nivell de PM10 supera l’objectiu establert inicialment pel PDM. Per tal d’assolir aquest 

objectiu s’hauria de reduir la mobilitat en vehicle privat un 25% més del que ja s’ha 

proposat. El PMU no disposa de les eines necessàries per a dur a terme un canvi tan 

radical de comportament en 6 anys. Per a dur a terme l’objectiu proposat pel PDM, 

caldria involucrar mesures que resten fora de l’àmbit dels Plans de Mobilitat Urbana (i.e. 

reducció de la velocitat a 80 km/h a la zona de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, etc...).   

- Tot i que la quota modal de transport privat motoritzat en aquest escenari queda per 

sobre de l’objectiu fixat a priori pel PDM (un 1,3% de més) s’accepta com a bo l’escenari 

de repartiment modal final. A l’hora de definir l’objectiu de repartiment modal final, el 

PDM no te en compte la tipologia del municipi. Sant Just Desvern, amb població 

dispersa per urbanitzacions i sense serveis de transport públic d’alta capacitat com 

metro o RENFE té una dificultat afegida a l’hora de realitzar un canvi modal cap al 

transport públic, i per tant es valora positivament el fet d’arribar a una quota modal del 

60,3% en els 6 anys de vigència del PMU. En un horitzó posterior al 2014, es preveu 

l’arribada del metro al municipi de Sant Just Desvern, moment en el qual es preveu el 

pas més important del transport públic cap al transport privat.  

 

A continuació es presenten els indicadors calculats i el valor objectiu que s’havia previst assolir: 
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OBJECTIUS Alt-3 Objectiu 

MINIMITZAR DISTÀNCIA DELS DESPLAÇAMENTS   

Distància mitjana dels desplaçaments (en km) 2 2,04 

POTENCIAR EL CANVI MODAL   

Quota modal dels modes de transport no motoritzats 24,8% 23,4%min. 

Quota modal del transport públic 14,8% 13,5%min. 

Quota modal del transport privat motoritzat 60,3% 59,0%max. 

REDUIR LES EXTERNALITATS   

Costos totals externs del transport (en milions €) 3,73 3,90 

CONSUM ENERGÈTIC   

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 2.054 2.517 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 1.922 2.023 

EMISSIONS DE GEH   

Emissions de CO2 (en tep/any) 5.967 6.301 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   

Emissions de NOx (en tep/any) 24,55 24,73 

Emissions de PM10 (en tep/any) 4,81 3,86 

QUALITAT ACÚSTICA   

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió diürn 0 0 

Trams de carrer on es supera el límit d’immissió nocturn 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió diürn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 5 i 10 dB(A) 0 0 

Població que supera el límit d’immissió nocturn entre 0 i 5 dB(A) 0 0 

OCUPACIÓ DE SÒL   

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) 55,4% 56,6% 

% d'espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes 44,6% 43,4% 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a veh. motoritzats 9.491 9.491 

REDUCCIÓ DEL COST UNITARI DE VIATGE   

Costos interns i externs en transport públic (€/viatger-km) 0,85 0,88 

Costos interns i externs en transport privat (€/viatger-km) 1,14 1,14 

Costos interns i externs del transport de passatgers (€/viatger-km) 1,10 1,10 

ACCIDENTALITAT   

Accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh-km 0,5209 0,5496 

Taula 7.5.1. Valors objectiu dels indicadors i valors assolits pels indicadors en l’alternativa 3 (any 2014) 

(Font: AIM, elaboració pròpia) 
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8. PROPOSTES PARTICIPADES D’ACTUACIÓ DE 

L’ALTERNATIVA TRIADA 

Per a desenvolupar l’escenari de futur desitjat es necessari l’aplicació de diferents propostes 

d’actuació o mesures. Les propostes són la peça clau del PMU per a poder assolir els objectius 

marcats.  

 

Les actuacions definides en aquest PMU s’han agrupat en sis àmbits: 

- Mobilitat a peu 

- Mobilitat en bicicleta 

- Mobilitat en transport públic 

- Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

- Aparcament 

- Altres mesures 

 

Les propostes contemplades en aquests apartat engloben tant les propostes originades per 

l’equip tècnic de redacció del Pla com les propostes generades per la ciutadania en les 

jornades de participació ciutadana realitzades el més de Juny del 2009 (el 22 i el 29 de Juny 

del 2009). Addicionalment al procés participatiu de forma presencial en les jornades prèviament 

esmentades, la ciutadania ha tingut la opció de participar a través de la web municipal. 

L’informe del procés de participació del PMU es pot consultar en l’annex 8. 

 

A continuació es presenta la descripció de cada proposta per a cada àmbit d’actuació. En el 

“Document II – Programa d’Actuacions” es poden consultar les fitxes completes per a cada 

proposta. 

 

8.1. Mobilitat a peu 

Les propostes d’actuació a la xarxa de vianants es presenten grafiades al plànol P. A 

continuació es presenten descrites les actuacions a desenvolupar: 

 

P-1)) Ampliació de la zona de prioritat de vianants del nucli urbà 

Es proposa incloure el carrer de la Creu, entre rambla Sant Just i C/ de la Verge del Pilar a la 

zona de prioritat per al vianants actual el nucli antic, formada pel C/ Marques de Monistrol, C/ 

del Raval i C/ Bonavista (entre C/ Creu i C/ Badó). 
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El carrer Creu és un vial amb elevat flux de vianants, que no forma part de la xarxa principal de 

vehicles i presenta deficiències pel que fa a accessibilitat (amplada útil de voreres inferior a 1,5 

metres). 

 

P-2)) Millora dels eixos bàsics per a vianants 

Eixos bàsics que compleixen condicions d’accessibilitat d’amplada mínima. Donada la seva 

importància, caldria col·locar de passos de vianants adaptats en totes les cruïlles, i adaptar 

passos de vianants existents: 

 

- Avda. Indústria 

- Carretera Reial (entre Avda. Indústria i Avda. Doctor Ribalta) 

- C/ Salvador Espriu 

- Rambla de Sant Just 

- Miquel Reverter 

- Carrer de la Generalitat de Catalunya 

- Avinguda del Camp Roig 

 

Els següents vials també són eixos bàsics de vianants, per tant, a més d’executar-hi les 

actuacions anteriors (col·locar de passos de vianants adaptats en totes les cruïlles,  adaptar 

passos de vianants existents) però que necessiten augmentar l’amplada útil de la vorera per tal 

d’aconseguir unes mínimes condicions d’accessibilitat i confort (ampliació de voreres fins a 1,50 

metres mínim): 

 

- Passeig de la Muntanya 

- C/ del Mercat 

- C/ Freixas (entre C/ Mercat i C/ Tramuntana) 

- C/ Tramuntana 

- C/ Anselm Clavé 

- Plça. Campreciòs 

- Plça. Jacint Verdaguer 

- C/ Campreciòs. 

- C/ Badó 

- C/ Carles Mercader (entre C/ Miquel Reverter i C/ Bonavista) 

- C/ Major 

- C/ de la Font (entre Rbla. Sant Just i C/ Hereter) 

- C/ Creu (entre C/ Sant Ferran i C/ de la Muntanya) 

- C/ Creu (entre C/ Solet i Rambla de Sant Just) 

- C/ Sant Ferran (entre C/ Creu i C/ de la Unió) 
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- C/ Bonavista (entre C/ Carles Mercader i C/ Badó) 

- C/ Bonavista (entre C/ Creu i Carretera Reial) 

- C/ dels Esports 

- C/ Electricitat (entre Rambla de Sant Just i C/ Bonavista) 

- C/ Angel Guimerà 

- C/ de la muntanya (entre C/ Àngel Guimerà i C/ Creu) 

- C/ Onze de Setembre (entre Ptg. de Segura i C/ Gira-sol) 

 

Els següents eixos no corresponen a vials bàsics de circulació de vianants, però donada les 

seva deficient accessibilitat i la seva proximitat al nucli antic, seria interessant realitzar-hi 

actuacions de millora d’accessibilitat i uniformitzar el teixit urbà: 

 

- C/ Mn. Antonio Tenas 

- Ptge. Sant Lluís  

 

P-3)) Adaptació dels itineraris escolars 

Aplicació de les propostes recollides en el “Estudi sobre els itineraris escolars a centres 

educatius de Sant Just Desvern” (AIM, 2007). 

 

P-4)) Adaptació dels itineraris d’accés a les parades d’autobús 

Es preveu la necessitat de realitzar un estudi específic que analitzi l’entorn en concret de 

cadascuna de les parades i proposi propostes d’actuació per a les parades que de la diagnosi 

es desprengui que són deficients 

 

P-5)) Estudiar l’execució d’un itinerari de vianants a través de l’Avinguda del Baix 

Llobregat per a comunicar els dos sectors de Sant Just Desvern separats per l’autopista 

B-23. 

Actualment l’avinguda del Baix Llobregat no es transitable per als vianants. L’execució d’un 

itinerari de vianants per aquesta via permetria donar més accessibilitat a la zona de Sant Just-

Porta Diagonal. 

 

P-6)) Executar voreres amb paviment antilliscant. 

Canviar les voreres actual per voreres amb paviment antilliscant en aquells vials on el pendent 

provoqui problemes de seguretat per a la circulació de vianants (especialment amb el paviment 

mullat). 
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8.2. Mobilitat en bicicleta 

Les propostes d’actuació a la xarxa de bicicletes es presenten grafiades al plànol B. 

 

Per a l’elaboració de les propostes de l’àmbit de la bicicleta, també s’han tingut en compte les 

propostes sorgides de les Jornades de la Bicicleta de Sant Just Desvern, celebrades el 23 i 30 

de gener del 2008 amb participació de la ciutadania i entitats així com estudis anteriors (Estudi 

de Camins Escolars, aportacions de la ciutadania en la primera fase de participació entorn al 

PMU...). 

 

A continuació es presenten descrites les actuacions a desenvolupar: 

 

B-1)) Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta 

- Campanya de difusió de l’ús de la bicicleta.  

- Campanyes d’educació a les escoles 

- Facilitar el tast de la bicicleta: posar una bicicleta a disposició d’un treballador (durant un 

període determinat), facilitada per l’empresa, per tal de poder gaudir de les avantatges 

d’aquest mode de transport. 

 

B-2)) Creació d’itineraris segurs 

Derivat de les propostes de jerarquització viaria, ampliació d’illa de vianants i creació de zones 

30 es generen zones pacificades per a la circulació de la bicicleta. 

 

Per als itineraris de bicicleta que queden fora les zones 30, es proposen les següents 

solucions: 

- Avinguda Indústria: continuar el carril bici existent (en vorera) fins a l’encreuament amb 

la Carretera Reial. 

- C/ Salvador Espriu: itinerari de cohabitació vianants–bicicleta en la vorera (carril bici en 

vorera). 

- Carretera Reial: Carril bici en vorera. En aquells punts on l’amplada de la vorera no fa 

possible l’execució d’un carril bici segregat de l’itinerari dels vianants es proposa 

compartir l’espai de la vorera amb els vianants, senyalitzant i recordant a la bicicleta la 

prioritat del vianant. 

- Rambla de Sant Just ; Rambla Gaspar Modolell; Passeig de la muntanya; C/ Onze de 

Setembre; C/ Major; C/ Bonavista; C/ Creu: es proposa que l’itinerari de la bicicleta es 

realitzi per la calçada amb cohabitació amb la resta de modes. Es proposa doncs, 

estudiar la possibilitat de marcar la calçada com a itinerari compartit entre la bicicleta i el 

vehicle privat. 
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Aquests itineraris en bicicleta s’han definit de manera que no siguin un cul de sac un cop 

s’arriba al límit municipal. Els itineraris so continus més enllà de Sant just Desvern i connecten 

amb altres itineraris de municipis veïns. En la següent imatge es pot veure els itineraris actuals 

(color verd) i els itineraris previstos de desenvolupar (color marró) a Sant Just Desvern i en els 

seus municipis veïns. 

 

 
Imatge 8.2.1 – Connexions de la xarxa futura entre Sant Just Desvern i els municipis veïns. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

B-3)) Estudiar marcar la calçada com a itinerari compartit entre la bicicleta i el vehicle 

privat. 

Fora de les zones 30, en els itineraris compartits en calçada amb el vehicle privat, es proposa 

estudiar marcar la calçada amb senyalitzacions (horitzontal i vertical) per tal d’informar a la 

resta de modes la convivència en calçada amb la bicicleta. 

 

Exemples visuals: 
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Imatge 8.2.2 – Calçada marcada com a itinerari compartit entre bicicleta i vianants. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

 
Imatge 8.2.3 – Calçada marcada com a itinerari compartit entre bicicleta i vianants.   

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Aquesta solució NO es tracta d’un carril bici convencional, i n’existeixen experiències de 

cohabitació vehicle–bicicleta  amb marques a la calçada a països com Holanda. A Espanya 

també s’hi troben exemples (Sevilla). 

 

B-4)) Creació d’aparcaments per a bicicletes 

Es proposa crear una xarxa densa d’aparcaments per a la bicicleta. Aquests aparcaments es 

proposa implantar-los:   

 

- Aparcaments vora equipaments i edificis públics. 

- Aparcaments de cobertura (per acabar de densificar la xarxa) 
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B-5)) Sistema de préstec de bicicletes públiques 

Durant l'etapa d'aplicació del PMU, es durà a terme la proposta d’estacions del servei de 

bicicleta pública de la EMT. 

 

8.3. Mobilitat en transport públic 

A continuació es presenten descrites les actuacions a desenvolupar: 

 

TP-1)) Augment de les freqüències 

Per tal que el servei de bus urbà actual “Just Tram” de Sant Just Desvern resulti atractiu per a 

l’usuari ca augmentar-ne les freqüències. 

 

- Es proposa augmentar el servei del JT a un interval de pas de cada 20 min. 

 

TP-2)) Increment dels horaris 

Els servies de bus de Sant Just Desvern (JT  i JM) no circulen els dies festius. Per tal de fer 

possible un traspàs d’usuaris del vehicle privat al servei de transport públic caldria:  

 

- Proposta de circulació del JM i JT per a circular els dies festius 

 

TP-3)) Augmentar el servei de bus 

En primer lloc, caldria millorar el servei de bus urbà, donant més servei als polígons industrials, 

al IES i el Poliesportiu (Complex Esportiu municipal La Bonaigua) i als nous desenvolupaments. 

 

El servei el bus nocturn també al ser objecte de millora. Es proposa encarregar un estudi sobre 

les possibilitats de millora del servei de bus nocturn a Sant Just Desvern. 

 

Finalment, pel que fa al servei de bus interurbà, cal donar connexions més directes amb 

Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu i l’Hospitalet. Aquests són els nuclis principals d’atracció i 

generació de viatges (font: Enquesta de Mobilitat Obligada i Quotidiana: EMO’2001 i 

EMQ’2006): 

- Una connexió amb Sant Joan Despí que travessant el futur desenvolupament de 

Bellavista connecti el centre de Sant Joan Despí i la seva estació de RENFE amb el 

centre de Sant Just Desvern de forma ràpida i directa. Aquesta mateix línia podria 

arribar a Bellsoleig i reforçar el servei existent de transport públic. 

- Una connexió amb Sant Feliu de Llobregat que a través del polígon industrial del sud-

oest, doni servei al futur barri de Mas Lluí (a Sant just Desvern), passant pel barri 
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existent de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat i amb la seva estació de RENFE. 

Aquesta línia podria donar servei a zones  del municipi de Sant Just Desvern per on 

actualment no discorre el bus urbà, com el Barri Nord, el barri centre i la part meridional 

de La Miranda i Can Candeler (en contacte amb Esplugues de Llobregat). 

- Una connexió amb Cornellà que de forma ràpida i directa uneixi els centres de les dues 

poblacions. Aquesta línia també connectaria Sant Just Desvern amb la línia L5 del 

metro de Barcelona (parada Cornellà), els especialistes mèdics de Cornella i els centres 

d’oci (“Llobregat-Centre” i l’estadi R.C.D. Espanyol). La forma més directa de connectar 

aquestes pols es a través de l’antiga C-245 (actualment una travessera urbana de 

Cornellà totalment integrada en la trama urbana, coneguda com la carretera 

d’Esplugues) 

- Una connexió ràpida i directa amb Hospitalet de Llobregat, que des de Sant Just 

Desvern anés a cercar el “pas del sucre” d’Hospitalet i des d’allí connectés amb centre 

d’Hospitalet, les estacions de metro de la L1 (Can Serra, Rambla Just Oliveras), els 

centres d’oci com la Farga i Gran Via 2, i l’Hospital de Bellvitge. 

 

Al plànol TPu es presenten les línies de desig que corresponen amb les descripcions anteriors 

i que per tant haurien de seguir els nous serveis de bus. Caldria instar a la EMT la creació de 

línies de serveis de bus que satisfacin aquestes línies de desig. 

 

Amb aquestes noves connexions en bus s’aconseguiria unir els centres de les poblacions 

veïnes amb Sant Just Desvern a la vegada que s’aproparia Sant Just Desvern a la xarxa 

ferroviària (L1, L5 i RENFE) i equipaments destacats (centres comerciaries i centres sanitaris). 

Per a assegurar l’èxit cal que aquests nous serveis siguin connexions ràpides i directes per a 

que suposin una veritable alternativa al vehicle privat motoritzat. La competència amb el vehicle 

privat motoritzat també s’ha de realitzar des del punt de vista dels horaris oferint intervals de 

pas adequats (cada 10-15 minuts en dies feiners), no tant per raons de capacitat sinó de 

qualitat del servei. Sense aquestes premisses, el servei de transport públic no suposarà una 

autèntica alternativa al vehicle privat. 

 

TP-4)) Millora de la informació 

Implantar pantalles d‘informació a temps real (panells SAE) en les principals parades (les de la 

Rambla Sant Just , Avda. Indústria, Carretera Reial) 

 

TP-5)) Millorar les condicions de circulació del bus 

Es proposa, estudiant per a cada cas concret, la revisió i millora de les plataformes reductores 

de velocitat (sobreelevacions en calçada) que es troben en els itineraris de bus (inclonet la 

possibilitat de substitució per “coixins berlinesos”. Aquests “coixins” creen el mateix efecte 
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reductor de velocitat en els turismes però no afecten la circulació del bus, evitant les condicions 

d’incomoditat pel passatge). 

 

TP-6)) Millores amb el servei de taxi 

El servi de taxi el fan servir el 20% dels enquestats a la EMQ. Instar a la EMT de major dotació 

de taxis al municipi per assegurar una major presencia a les parades de St. Just. 

 

TP-7)) Millores amb el transport ferroviari 

Per tal de millorar el servei de tramvia TRAMBAIX, es proposa emfatitzar i fer el seguiment amb 

la ATM perquè la línia passi també per Laureà Miro, per tal d’obtenir un recorregut més directe 

cap a Barcelona.  

 

En aquesta secció de Laureà Miró, la calçada disposa de 4 carrils de circulació (2 carrils per 

sentit). Per tal que fos possible la implantació, caldria dedicar l’espai de 2 carrils de circulació 

del vehicle privat motoritzat (≈7 m.) a la plataforma de circulació del tramvia. Aquest fet reduiria 

la capacitat de la via que passaria d’estar a un 43% congestió a un 85% de la seva capacitat. 

No obstant, l’execució d’una línia de tramvia per aquest espai es factible pel que fa als 

requeriments d’espai. 

 

Imatge 8.3.1 – En vermell, possible secció de calçada de Laureà Miró destinada al tramvia.  

Font: AIM, elaboració pròpia en base a imatges de www.google.es 

 

El servei de metro, tot i que no arribarà dins l’horitzó de vigència del PMU, es preveu que arribi 

a Sant Just Desvern amb una parada a la cruïlla dels carrer Major i Rambla de Sant Just. Des 

d’aquí, d’acord amb l’estudi informatiu del Departament de Política Territorial de la Generalitat 

de Catalunya dirigir`el seu traçat cap a l’hospital comarcal de Baix Llobregat. 

 

De les millores proposades en el servei de bus, se’n deriven altres millores en relació al Metro i 

RENFE: 

- Donar més connexions amb les diferents línies de metro de Barcelona (L5, L1) 

mitjançant servies directes de bus. 

- Millorar les connexions amb les parades de RENFE (a Sant Joan Despí i Sant Feliu de 

Llobregat). 
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TP-8)) Difusió de les possibilitats en transport públic des de Sant Just Desvern 

Realitzar una campanya informativa fent arribar a la població les diferents opcions per a viatjar 

en transport públic des de Sant Just Desvern 

 

8.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

V-1)) Implantació de criteris de jerarquització viària 

La nova jerarquització viària està presentada al plànol V. A continuació s’enumeren els vials 

que engloba cada jerarquia: 

 

Vies de la xarxa viària bàsica (limitació de velocitat a 50 km/h): 

- Carretera Reial 

- Avda. Baix Llobregat 

 

Vies de la xarxa viària principal (limitació de velocitat a 40 km/h): 

- Rambla de Sant Just / C/ Miquel Reverter / Passeig Onze de Setembre 

- Avinguda Indústria 

- Rambla Modolell 

- Passeig Onze de Setembre 

- Carrer Major (entre Rambla de Sant Just i Carrer Nord). 

- Avinguda de la Riera 

- Carrer Sant Martí de l’Erm 

- Carrer Nord 

 

Vies de la xarxa viària secundaria (limitació de velocitat a 40 km/h): 

- Carrer Major (entre Carretera Reial i Rambla de Sant Just) 

- Carrer de Salvador Espriu 

- Carrer de Ramon i Cajal 

- Carrer de Narcís Monturiol 

- Passeig de la Muntanya 

- Carrer de Sant Josep 

- Carrer de Batista i Roca 

- Carrer Salut 

- Camí de Can Candeler (entre C/ Sant Josep i C/ Salut) 

- Carrer Canigó 

- Carrer de Balmes (entre C/ Creu del Padró i C/ Sant Ferran). 

- Carrer Sant Ferran 
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- Carrer del Onze de Setembre 

- Ctra. Plana de Pedrosa / C/ Can Solana / C/Alzines / C/ Caçadors / C/ Oliveres 

- Carrer del Mercat 

- Carrer de la Creu (entre carrer del Mercat i carrer de Sant Ferran) 

- Carrer Bonavista (entre C/ Freixe si i C/ Sant Josep) 

 

Zona de prioritat de vianants en el nucli antic: 

- Carrer Bonavista (entre C/ Freixes i C/ de la Creu ) 

- C/ Raval 

- Carrer Marqués de Monistrol 

- Carrer del la Creu (entre Rambla de Sant Just i C/ del Mercat) 

 

Xarxa local: 

- Vies dins de les zones de treball (limitació de velocitat a 40 km/h): 

- Resta de vies (vies veïnals amb limitació de velocitat a 30 km/h) 

 

Amb aquest esquema, la xarxa viària d’accés a Sant Just Desvern (denominada “xarxa bàsica”) 

i la xarxa viària principal conformen el 20% de la xarxa viària total del municipi que concentraria 

el 66% del trànsit del municipi (20.300.000 vehicles-quilòmetre dels 30.714.000 veh-km totals 

en l’alternativa 3). 

 

V-2)) Creació d’un zona de trànsit pacificat 

Derivat de la proposta anterior V-1)) i de la proposta P-1)) d’augmentar l’illa de vianants 

s’aconsegueix pacificar  la major part dels viaris del municipi. 

 

V-3)) Creació de zones 30 

Derivat de la proposta de jerarquització viaria V-1)) es proposa definir zones 30 en la totalitat 

del municipi exceptuant: 

- Zones de treball (Polígons industrials, Sant Just Porta Diagonal) 

- Xarxa viària bàsica 

- Xarxa viària primària  

- Xarxa viària secundària 

 

El carrer Bonavista es proposa inicialment com a zona 30 sempre en espera dels resultats de 

l’estudi proposat en la mesura v-6)) “Elaborar un estudi per a la implantació d’una rotonda a la 

cruïlla de la Carretera Reial amb Rambla de Sant Just”. Caldria el desenvolupament d’aquesta 

rotonda per al bon funcionament del c/ Bonavista com a via de zona 30. 
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V-4)) Foment de l’ús del “carpooling” (vehicle compartit) 

El municipi ja disposa d’un servei, a través de la pàgina web de l’ajuntament, per tal de posar 

en contacte les persones que volen compartir de vehicle. Caldria fer foment i difusió d’aquest 

espai amb campanyes informatives, informant de la seva existència,  promovent-ne l’ús. 

 

V-5)) Implantar el servei del “carsharing” (vehicle compartit) 

El servei de “carsharing” és una eina que ha de servir per afavorir una disminució de l’índex de 

motorització. 

 

Aquest servei s’hauria d’implantar a un aparcament públic que sigui el més proper possible a 

tots els ciutadans. Es proposa la implantació d’aquest servei en algun dels següents 

aparcaments de futur desenvolupament: 

- Aparcament “Estudis Vells”. 

- Aparcament “Ateneu”. 

 

V-6)) Elaborar un estudi per a la implantació d’una rotonda a la cruïlla de la Carretera 

Reial amb Rambla de Sant Just 

Les tres fases semafòriques diferents en aquesta cruïlla i el tancament dels semàfors pel pas 

dels tramvies fan que el temps de fase en vermell per a cada via d’aquesta cruïlla sigui 

elevada, produint cues i queixes en els usuaris.  

De la mateixa manera que en la resta de casos que una vies de la xarxa viària principal  

intersecciona amb la Carretera Reial ho fa mitjançant una rotonda semaforitzada, es proposa 

elaborar un estudi per tal d’avaluar la viabilitat d’implantar una rotonda en aquesta cruïlla.  

A més, l’estudi de la viabilitat d’aquesta rotonda serà l’eina de decisió per a definir el c/ 

Bonavista com a via de zona 30.  

 

V-7)) Proposta d’una nova connexió amb la B-23 en el nou desenvolupament del sector 

Bellavista a Sant Joan Despí 

El sector Bellavista es desenvolupa al terme municipal de Sant Joan Despí, al límit del terme 

municipal de Sant Just Desvern, entre l’autopista B-23 i la Carretera Reial. Un dels accessos 

principals a aquest nou sector es realitzarà a través de l’Avinguda del Baix Llobregat i la 

Carretera Reial (les vies més transitades del municipi) provocant un augment de la congestió 

del sistema viari. Per evitar aquesta situació es proposa instar a l’autoritat competent a 

l’execució d’una nova connexió amb la B-23 en el sector Bellavista. 

 

V-8)) Impuls de l’estudi de calçades laterals i carrils VAO a la B-23 

Per tal de millorar la circulació en vehicle privat motoritzat es proposa impulsar un aquest 

estudi. 
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8.5. Aparcament 

AP-1)) Nous aparcaments públics 

Dels diferents aparcaments considerats a desenvolupar en un futur (ja sigui planificats o fase 

d’estudi), es proposa donar prioritat als aparcaments previstos en les proximitats de les 

seccions censals 2 i 3, que registraven dèficit de places en la diagnosi. Aquest són: 

- Aparcament “Estudis Vells” 

- Aparcament “Ateneu” 

- Aparcament “Carrer Muntanya” 

 

Bona part dels vials propers a aquets aparcaments haurien de veure eixamplades les seves 

voreres per tal d’aconseguir unes bones condicions d’accessibilitat, i això suposaria una pèrdua 

de nombroses places d’aparcament. La presència d’aquests nous aparcaments contribuiria a 

regular aquesta pèrdua d’aparcament en calçada. 

 

AP-2)) Redacció d’un Pla d’aparcaments Municipal 

Per tal de millorar el dèficit d’aparcaments registrat en les seccions censals 2 i 3, es proposa la 

redacció d’un Pla d’Aparcaments del municipi que tingui en compte aquests balanços 

d’aparcament, on s’estudiïn la necessitat d’aparcament per a residents i aparcaments de 

rotació (o aparcaments mixtes). 

 

AP-3)) Estudiar el trasllat de l’aparcament de motocicletes de les voreres a la calçada 

La vorera ha de quedar garantida com a un espai per al vianant. Per aquest motiu, cal disminuir 

la interferència amb altres modes de transport, essent una actuació l’eliminació de les bosses 

d’aparcament de motos en vorera i el seu trasllat a la calçada en aquells punts on dificultin o 

interfereixin la circulació amb dels vianants. 

 

AP-4)) Minimitzar els estacionaments indeguts  

Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament, controlant sobretot els 

estacionaments indeguts (espais reservats pel bus, zones de carrega i descàrrega...). 

També es proposa estudiar altres mesures per a impedir els estacionaments irregulars. 

 

AP-5)) Regulació dels horaris de càrrega i descàrrega   

Es proposa realitzar campanyes de control pel compliment dels horaris de càrrega i 

descàrrega. 
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AP-6)) Realitzar un estudi en detall de les necessitats d’aparcament de rotació en les 

zones de treball   

Un estudi que avaluí l’excés d’ús del vehicle privat per a desplaçar-se a les zones de treball 

(zona de Can Modolell, els polígons industrials) i valori la idoneïtat d’implantar zones 

d’estacionament regulat.   

 

AP-7)) Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments   

Aplicació de la nova normativa de vincular la creació d’un mínim d’aparcaments fora de la 

calçada per als futurs desenvolupaments del municipi. 

 

8.6. Altres mesures 

En aquest apartat es presenten el conjunt de mesures de caràcter general, referents a 

seguretat viària, ambientals, promoció i educació, etc...: 

 

AM-1)) Servei d’informació de la mobilitat 

Es proposa disposar tota la informació referent a mobilitat en un mateix servei que realitzi les 

següents funcions: 

- Oferir informació respecte a tots els serveis de transport públic. 

- Oferir informació sobre els itineraris ciclables, la localització d’aparcaments... 

- Oferir informació sobre els projectes en curs (ie. implantació de nous servis de bus, 

l’arribada del metro, el servei de bicicletes públiques...). 

- Recollir queixes i suggeriments relacionades amb la mobilitat i l’accessibilitat. 

- Promoure l’ús del transport públic, la bicicleta, el vehicle compartit, realitzar campanyes 

de promoció dels modes de transport sostenibles...  

- Oferir un servei de gestor de mobilitat dels polígons industrials (un interlocutor entre les 

diferents empreses i les administracions, en l’àmbit de la mobilitat). 

 

AM-2)) Pla Local de Seguretat Viària (PLSV). 

Redacció del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) per a l’any 2009, eina de l’administració 

municipal que analitza l’accidentalitat en els últims anys i proposa mesures en els punts més 

conflictius per tal d’aconseguir disminuir el número accidents amb víctimes. 

 

AM-3)) Promoure l’ús de vehicles més ecològics en el transport urbà 

La millora en la xarxa d’autobusos (augment de freqüències, més itineraris...) implica la 

necessitat d’incorporar nous vehicles a la xarxa de transport públic. Es proposa que aquests 

nous vehicles siguin ambientalment més eficients, tant pel que fa a les característiques de 

consum d’energia, generació d’emissions i soroll. 
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AM-4)) Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals 

Es proposa que a mesura que es renovi la flota de vehicles municipal, es considerin de forma 

molt especial les característiques de consum d’energia, soroll i generació d’emissions. Es 

d’especial importància realitzar aquestes polítiques amb les flotes de vehicles pesants (servei 

de recollida de residus...). 

 

AM-5)) Realitzar un estudi per tal d’avaluar la idoneïtat d’implantar punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics i gas natural 

Per tal de promoure i potenciar els vehicles ecològics, tant a nivell de ciutadania com 

d’empreses. 

 

AM-6)) Implantar mesures de fiscalitat verda. 

- Bonificacions en els impostos de vehicles de tracció mecànica per als vehicles 

ecològics.  

- Augment de la fiscalitat per a vehicles poc sostenibles ambientalment (vehicles 4x4, 

vehicles esportius...). 

- Bonificació en els Impostos d’Activitats Econòmiques per a les empreses que estableixin 

un Pla de Mobilitat pels seus treballadors. 

 

AM-7)) Pla de comunicació i informació en matèria de mobilitat a la ciutadania. 

Campanyes de mobilitat sostenible 

Durant la vigència del pla de mobilitat urbana, cal recalcar la necessitat de dur a terme una 

mobilitat més sostenible per part de tota la ciutadania, mitjançant campanyes de sensibilització, 

classes d’educació viària per part de la policia local... 

 

AM-8)) Promoure la redacció de Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE) 

D’acord amb el Decret 152/2007, els PDE són obligatoris per a aquelles empreses privades de 

la regió Metropolitana de Barcelona (RMB) amb més de 500 treballadors/res o 500 visites 

habituals, i als edificis públics de la RMB de més de 200 treballadors/res. 

Aquests PDE hauran de seguir el “Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona” 

 

AM-9)) Realitzar un estudi acústic i mapa estratègic de soroll 

Sant Just Desvern ja disposa d’un estudi acústic i mapa estratègic de soroll, realitzat al 2007. Al 

final del període de vigència del PMU, caldrà disposar d’aquesta eina actualitzada per tal 

d’avaluar les millores aconseguides fins l’any horitzó. Per això es proposa l’actualització de 

l’estudi acústic i mapa de soroll en les acaballes del període de vigència del pla. 
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AM-10)) Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats 

Es proposa intensificar els controls periòdics de soroll en general i dels ciclomotors en 

particular, per part de la Policia Local, especialment en els punts on es superin els límits 

establerts en el mapa de capacitat acústica. 

 

AM-11)) Incorporar paviments sonoreductors dins els plans de reasfaltats i manteniment 

del viari segons els nivells sonors detectats 

En aquells punts on es superin els límits establerts en el mapa de capacitat acústica. 

 

AM-12)) Es proposa realitzar un Pla d’Acció per a la reducció del percentatge de població 

exposada a nivells sonors per sobre dels valors límit que marca el mapa estratègic de 

soroll 

 

AM-13)) Realitzar un control periòdic de la velocitat 

Es proposa intensificar els controls periòdics de la velocitat en: 

- Punts on es superin els límits establerts en el mapa de capacitat acústica. 

- Punts conflictius segons el PLSV. 

 

AM-14)) Elaboració d’estudis per tal de millorar la semaforització del municipi 

Els aspectes a tractar en aquests estudis serien bàsicament dos punts: 

- La renovació dels semàfors convencionals per semàfors amb LED’s. Els semàfors amb 

LED’s presenten un consum d’energia menor (de l’ordre del 80% menys) que els 

semàfors tradicionals, presenten un vida útil superior (de 8 a 12 vegades més que les 

bombetes) i permeten distingir-se millor en condicions climàtiques adverses (amb pluja, 

enlluernat pel Sol...) de manera que també són una millora per a la seguretat. 

- Realitzar millores en els programes de la semaforització del municipi per tal de buscar 

una semaforització que prioritzi el transport públic, no penalitzi els vianants amb elevats 

temps d’espera, estudiar l’augment de cruïlles regulades per semàfors i la possibilitat de 

retirada d’alguns semàfors.  

 

AM-15)) Revisió de l’ordenança de circulació 

Per a que incorpori tots els aspectes nous proposats pel PMU en relació a la circulació de 

vehicles, jerarquització viaria, nous límits de velocitat, cohabitació entre les diferents modes de 

transport, en concret entre vianant–bicicleta i vehicle–bicicleta. 

 

En relació amb la bicicleta, es proposa considerar com a model els principals aspectes de la 

nova ordenança de circulació de Barcelona. 
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AM-16)) Realitzar un Pla d’Accés a les zones industrials i als centres de treball 

Es proposa realitzar un Pla d’Accés a les zones industrials i als centres de treball per tal de 

complir amb la llei de mobilitat. Aquest Pla d’Accés, a més de proposar mesures per a millorar 

la mobilitat d’aquests àmbits, cal que proposi analitzi o proposi mesures per a poder 

caracteritzar la mobilitat dels treballadors en un futur. 

En aquest Pla d’Accés a les zones industrials i als centres de treballs caldrà estudiar la 

possibilitat d’implantar sentits de circulació únics als vials dels polígons industrials. 

 

8.7. Reflexió de Futur 

Més enllà de l’horitzó del PMU (2014), Sant Just Desvern seguirà desenvolupant el seu 

planejament urbanístic. 

 

El planejament vigent suposa l’execució de 1.842 habitatges, que un cop ocupats suposaran un 

creixement de la població en 4.500 habitants (suposant un rati de 2,44 pax/habitatge; font: 

IDESCAT). Això suposa un creixement del 27% respecte la població actual de Sant Just 

Desvern. Els sectors que concentraran la major part d’aquest creixement seran Mas Lluí (amb 

2.500 nous habitants), La Bonaigua (amb 650 nous habitants), La Vall (amb 600 nous 

habitants), Omi Emthone (amb 400 nous habitants). 

 

Les mesures d’actuació proposades en aquest Pla de Mobilitat Urbana no hipotequen aquest 

creixement previst, ans al contrari: l’execució dels nous vials previstos en les propostes de 

jerarquització viària (perllongament d’avinguda de la riera fins al carrer Onze de Setembre, 

perllongament del Passeig de la Muntanya fins a enllaçar amb Bellsoleig...) o la previsió 

d’elaborar un nou pla d’aparcaments, permetran servir aquesta nova demanda de 

desplaçaments. 

 

De cara al sector del transport públic, a més de comptar amb les mesures de millora del servei 

proposades en aquest Pla, el aquest nou horitzó de futur, Sant Just Desvern contarà amb 

l’arribada del metro (perllongament de la línia 3) que augmentarà de manera notable la 

capacitat del transport púbic existent. 
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9. INDICADORS DE SEGUIMENT 

Per tal de realitzar el seguiment del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern s’ha establert 

un conjunt de 65 indicadors que es presenten en les següents pàgines. 

 

Per a cada indicador es determina: 

- El valor actual, que s’ha calculat amb les dades estudiades en l’apartat anàlisi-diagnosi 

de la situació actual de Sant Just Desvern. 

- El valor objectiu del PMU, es a dir, el valor que l’indicador hauria d’assolir a l’any horitzó 

del Pla, 2014, per tal de poder complir amb els objectius fixats en el Pla de Mobilitat 

Urbana. 

- La font d’informació de l’indicador (l’ens encarregat de subministrar la informació per a 

poder procedir al càlcul de l’indicador). 

 

Un cop s’hagi arribat a l’horitzó del Pla (any 2014), per saber si s’han assolit els objectius del 

PMU caldria tornar a calcular el valor dels indicadors i comparar-los amb el “valor objectiu del 

PMU” descrit a cada indicador. 

 

Durant el període de vigència del Pla es mantindrà un seguiment del pla de forma participativa, 

involucrant les associacions i la ciutadania, mantenint la línia de seguiment que es va dur a 

terme durant l’elaboració del PMU. 

 

 

 



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

P
eu 101

% dels desplaçaments 
realitzats a peu o bicicleta

de
sp

la
ça

m
en

ts

24,00% 23,40%
Enquestes 
EMO, EMQ

P
eu 102

nº d'accidents amb vianants 
implicats en zona urbana

ac
ci

de
nt

s

2 < o = Vini Policia Local

P
eu 103

% de la superfície destinada 
als vianants (ha)

su
pe

rf
íc

ie
 

nu
cl

i u
rb

à

41,80% 44,60% Revisió Pla

P
eu 104

% dels eixos dels itineraris 
principals de vianants amb 
amplada útil no accessible

ei
xo

s

21,88% 19,83% Revisió Pla

P
eu 105

% dels eixos dels itineraris 
principals de vianants amb 
amplada útil accessible però 
insuficient

ei
xo

s

26,69% 19,84% Revisió Pla

P
eu 106

nº de guals no accessibles 
en itineraris principals de 
vianants

gu
al

s

27 0 Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

201
% dels desplaçaments 
interns realitzats en bicicleta

de
sp

la
ça

m
en

ts

1,00% > o = Vini
Enquestes 
EMO, EMQ

B
ic

ic
le

ta

202
% dels desplaçaments totals 
realitzats a peu o en 
bicicleta

de
sp

la
ça

m
en

ts

24,00% 23,40%
Enquestes 
EMO, EMQ

B
ic

ic
le

ta

203
nº d'accidents amb ciclistes 
implicats en zona urbana / 
habitant

ac
ci

de
nt

s 
/ h

ab
.

Vini < o = Vini Policia Local

B
ic

ic
le

ta

204

longitud d'itineraris ciclables 
especialment segurs (carril-
bici segregats, compartits 
amb vianants, prioritat 
invertida...)

km 4,75 8,55 Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

206
longitud total d'itineraris 
ciclables de passejada 
senyalitzats

km 4,75 15,6 Ajuntament



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

B
ic

ic
le

ta

208
nº  d'aparcaments per a 
bicicletes pu

nt
s

15 30 Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

210
nº participants en actes i 
cursos relacionats amb la 
bicicleta

pa
rt

ic
ip

an
ts

 / 
an

y

Vini > o = Vini Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

211
nº de persones inscrites al 
servei de préstec

pe
rs

on
es

0 > o = Vini Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

212
mitjana diària d'usuaris del 
servei de préstec

us
ua

ris
 / 

di
a

0 > o = Vini Ajuntament

B
ic

ic
le

ta

213
mitjana d'usos / bicicleta i 
dia del servei de préstec

us
os

 / 
bi

ci
 i 

di
a

0 > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

301

% dels desplaçaments 
interns del municipi 
realitzats amb transport 
públic de

sp
la

ça
m

en
ts

2,70% > o = Vini
Enquestes 
EMO, EMQ

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

302
nº de viatgers anuals de les 
línies de transport urbà (JM 
i JT)

vi
at

ge
rs

 / 
an

y

762351 > o = Vini
Operador del 
transport urbà

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

303
% dels desplaçaments totals 
realitzats amb transport 
públic

de
sp

la
ça

m
en

ts

12,10% 13,50%
Enquestes 
EMO, EMQ

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

304
nº de desplaçaments diàris 
en transport públic

vi
at

ge
rs

 / 
an

y

0 150000
Operador del 
transport urbà



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

305
% de vehicles del servei 
d'autobús urbà (JM i JT) 
accessibles ve

hi
cl

es

100,00% 100,00%
Operador del 
transport urbà

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

306

nº de parades del servei 
d'autobús on no es 
garanteix l'apropament del 
bus

pa
ra

de
s

Vini < o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

307

% de parades del servei 
d'autobús on no es 
garanteix l'apropament del 
bus

pa
ra

de
s

Vini < o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

308
nº de parades del servei 
d'autobús urbà amb banc pa

ra
de

s

Vini > Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

309
% de parades del servei 
d'autobús urbà amb banc pa

ra
de

s

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

310
nº de parades amb 
marquesina pa

ra
de

s

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

311
% de parades amb 
marquesina del total de 
parades on hi cap pa

ra
de

s

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

312
velocitat comercial mitjana 
de les línies urbanes 
d'autobús (km/h) (JM i JT)

km
/h 12,52 > o = Vini

Operador del 
transport urbà

T
ra

ns
po

rt
 P

úb
lic

313
total d'expedicions per sentit 
i dia feiner de les línies 
urbanes (JM i JT)

ex
p.

 / 
se

nt
it 

i d
ia

118 164
Operador del 
transport urbà



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

401
emissió anual de CO2 
deguda a la mobilitat en 
zona urbana (t CO2 / any)

t. 
C

O
2 

/ a
ny

7486 6301 Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

403
emissió anual de NOx 
deguda a la mobilitat en 
zona urbana (t NOx / any)

t. 
N

O
x 

/ a
ny

36,08 24,73 Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

405
emissió anual de PM10 
deguda a la mobilitat en 
zona urbana (t PM10 / any)

t. 
P

M
10

 / 
an

y

6,31 3,86 Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

409
% longitud de carrers 
urbans amb paviment sono-
reductor

xa
rx

a 
ur

ba
na

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

410
% vehicles que superen el 
nivell sonor permès en els 
controls en zona urbana ve

hi
cl

es

Vini < Vini Policia Local

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

411
consum energètic anual 
destinat al transport (tep / 
any) (en l'àmbit del PMU) te

p 
/ a

ny

2251 2517 Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

412
consum de combustibles 
derivats del petroli (tep / 
any) (en l'àmbit del PMU) te

p 
/ a

ny

2487 2023 Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

413
nº de vehicles municipals 
amb biocombustibles, gas 
natural, híbrids o elèctrics ve

hi
cl

es

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

416
usuaris del servei municipal 
de cotxe compartit

us
ua

ris
 / 

an
y

Vini > o = Vini Ajuntament



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

417

longitud de carrers regulats 
com a zona 30 on 
majoritàriament no es 
supera aquesta velocitat

km Vini > o = Vini Policia Local

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

418

% d'espai públic d'ús 
destinat a vehicles 
motortizats (circulació i 
aparcament) ve

hi
cl

es
 / 

di
a

58,20% 55,40% Revisió Pla

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

419

% vehicles que superen la 
velocitat màxima permesa 
en els controls en zona 
urbana ve

hi
cl

es
 / 

di
a

Vini < Vini Policia Local

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

421
usuaris abonats al servei  
de "carsharing"

us
ua

ris
 / 

an
y

0 > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

422
noves places executades en 
aparcaments pl

ac
es

0 220 Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

423
nombre de sancions per 
parades o estacionaments 
indeguts sa

nc
io

ns

Vini > o = Vini Policia Local

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

424
nombre d'aparcaments de 
motos en vorera suprimits pl

ac
es

0 > o = Vini Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

425

nombre de places 
d'aparcament FORA de 
calçada per a vehicles 
motoritzats (inclou places 
privades)

pl
ac

es

8739 9491 Ajuntament

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

426
% dels desplaçaments 
realitzats en transport privat 
motoritzat

de
sp

la
ça

m
en

ts

0,639 0,59
Enquestes 
EMO, EMQ



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

427
Trams de carrer on es 
supera el límit d'immissió 
diürn

tr
am

s 
de

 c
ar

re
r

21 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

428
Trams de carrer on es 
supera el límit d'immissió 
nocturn

tr
am

s 
de

 c
ar

re
r

15 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

429
Població que supera el límit 
d'immissió diürn entre 5 i 10 
dB(A) ha

bi
ta

nt
s

121 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

430
Població que supera el límit 
d'immissió diürn entre 0 i 5 
dB(A) ha

bi
ta

nt
s

847 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

431
Població que supera el límit 
d'immissió nocturn entre 5 i 
10 dB(A) ha

bi
ta

nt
s

81 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

432
Població que supera el límit 
d'immissió nocturn entre 0 i 
5 dB(A) ha

bi
ta

nt
s

987 0
Estudi 
contaminació 
acústica

T
ra

ns
po

rt
 P

riv
at

433

supressió de places 
d'aparcament EN 
CALÇADA per a vehicles 
motoritzats (inclou places 
privades)

pl
ac

es

0 548 Ajuntament

T
ot

s

501
nº d'accidents amb víctimes 
en zona urbana

ac
ci

de
nt

s

23 < Vini Policia Local

T
ot

s

502
nº d'accidents mortals en 
zona urbana

ac
ci

de
nt

s

Vini 0 Policia Local



M
o

d
e

C
o

d
i

Descripció indicador

U
n

it
at

s

Valor 
actual

Valor 
objectiu 

PMU

Font 
informació

T
ot

s

503
nº d'accidents amb víctimes 
per cada 1.000.000 veh-km

ac
ci

de
nt

s/
m

ili
ó 

de
 

ve
h-

km

0,6266 0,5496 Policia Local

T
ot

s

504
nº de participants dels 
cursos de seguretat viària

pa
rt

ic
ip

an
ts

 / 
an

y

Vini > o = Vini Policia Local

T
ot

s

505 nº de semàfors amb LED's

se
m

àf
or

s

Vini > o = Vini Ajuntament

T
ot

s

506
distància mitjana dels 
desplaçaments km 2 2,04 Revisió Pla

T
ot

s

507
costos totals externs del 
transport (en milions €)

m
ili

on
s 

d'
€

4,38 3,9 Revisió Pla

T
ot

s

508
costos interns i externs en 
transport públic (€/viatger-
km)

€/
vi

at
ge

r-
km

0,93 0,88 Revisió Pla

T
ot

s

509
costos interns i externs en 
transport privat (€/viatger-
km)

€/
vi

at
ge

r-
km

1,29 1,14 Revisió Pla

T
ot

s

510
costos interns i externs del 
transport de passatgers 
(€/viatger-km)

€/
vi

at
ge

r-
km

1,23 1,1 Revisió Pla

NOTA: El terme "Vini" correspon a "Valor inicial de l'indicador". S'empra aquesta terminologia:
- En aquells indicadors on no ha estat possible calcular el valor actual
- Per indicar valors futurs superiors al valor actual (< o = Vini)
- Per indicar valors futurs inferiors al valor actual (> o = Vini)




