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1. INTRODUCCIÓ 

El Baix Llobregat és un dels territoris de Catalunya que ha viscut més canvis al llarg de la seva 
història. Fa dos-cents anys era una zona de masies i terres de conreu que va viure una primera 
transformació quan s'hi va construir el Canal de la Infanta. 

El canal va fer créixer econòmicament la comarca però el creixement industrial i urbà l'han 
acabat relegant ja que va afectar el seu recorregut i la qualitat de l'aigua. 

El canal es va construir a principis del s. XIX amb 17 km. de recorregut. Va permetre portar 
aigua per al reg agrícola des de Molins de Rei a tots els municipis del marge esquerre del riu 
Llobregat, fins a la marina de Sants a Barcelona. 

 

 

 

En aquest àmbit i en el seu entorn, l'any 1855 es va construir la línia de Ferrocarril Barcelona-
Tarragona. 

El Pla General Metropolità de l’any 1976 va establir una zonificació general a partir de 
l’establiment de grans vies de comunicació, una xarxa de vialitat general i reserves de sistemes 
públics. Sobre aquesta estructura general, als anys 80 del s. XX, es va crear el Polígon Solanes 
i es va construir la Ronda de Dalt.  

           

Les noves tecnologies aportades per la Revolució Industrial, la màquina de vapor, gas i 
electricitat permeten a les indústries deixar de dependre de l'energia hidràulica. Amb tot, però, 
aquest no és el principal factor que portarà el canal al declivi.  

El desenvolupament accelerat de l'economia catalana dels anys 60 i 70 del segle XX i els forts 
corrents migratoris fan que l'equilibri entre indústria i agricultura, que fins a mitjan segle XX 
havien estat complementàries, es trenqui. 
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Pel que respecta al canal ni les seves característiques ni funcions principals havien variat gaire 
en l'últim segle, fins a arribar als anys 50 del segle XX, quan encara s'hi permetia el bany. El 
nombre d'hectàrees regades pel canal disminueix constantment i la infraestructura passa a 
estar integrada a un entorn urbà. El ràpid empitjorament de les aigües del Llobregat i la manca 
de pressupost per a construir col·lectors d'aigües residuals, provocaran que es vegi afectat 
l'abastament d'aigua a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Les aigües de la Riera de 
Rubí i del riu Anoia, principals afluents de matèries contaminants del riu, es desvien cap al 
canal de la Infanta i s'invaliden els retorns d'aquest al riu, creant així un sistema estanc que 
retornava l'aigua al riu aigües avall de la planta potabilitzadora que abastava l'àrea 
metropolitana, però al preu de convertir el canal en una gran claveguera. Si bé, en un principi, 
es tractava d'una solució provisional, la necessitat de garantir l'abastiment a l'àrea 
metropolitana la tornà permanent. 

Com era d'esperar, el caràcter marcadament residual de les aigües transportades pel canal 
creà força problemes a les poblacions que travessa així com als regants d'aquest. Aquest fet 
provocà la pràctica desaparició del canal. 

En l'actualitat, les restes del canal que encara existeixen en l'entorn urbà, han portat a 
mobilitzar-se a diverses plataformes i entitats ciutadanes per a defensar els vestigis del que 
encara queden dempeus, tal com l'Avenç a Cornellà o "Protegim el Canal de la Infanta" a 
l'Hospitalet de Llobregat. 

Englobada dins d'aquestes mobilitzacions, el 21 de març de 2012, el Parlament de Catalunya 
aprovà per unanimitat una moció segons la qual es reconeixia el deute històric que tenien amb 
aquest canal els territoris regats per ell (Baix Llobregat, l'Hospitalet i Barcelona). 

A l’àmbit objecte del present projecte encara es conserven alguns elements del Canal de la 
Infanta en un estat d'abandonament total. 

En aquest context, la recuperació d’aquest tram del Canal de la Infanta, ha d’assumir el paper 
central que li és propi i actuar com a objectiu d’aquesta transformació. 

L’Ajuntament de Cornellà disposa ja d’un projecte d’urbanització del tram del Canal de la 
Infanta inclòs dins l’àmbit de la present Modificació Puntual del Pla General Metropolità 
(“MpPGM”). 

Així, la present MpPGM té per objecte la reordenació d’un espai, ara percebut com a residual, 
situat al nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat, la seva transformació en un nou pol 
d’atracció vinculat a l’esmentada infraestructura històrica i la connexió de la vialitat entre 
municipis. 

 

2. INICIATIVA DEL PLANEJAMENT 

El propietari de les finques 1a i 2, amb referencia cadastral 3593405DF2739D0001MS i 
3994201DF2739D0001ZS ha elaborat aquesta proposta de MpPGM. 

Aquesta proposta de MpPGM ha estat assumida per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
d’acord amb el que disposa l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (“TRLUC”). 

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat doncs, com a administració pública competent, 
assumeix la iniciativa i tramita la proposta de modificació de planejament. 

 

3. ÀMBIT DE PLANEJAMENT I OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL PLA 

a. Àmbit 

L’àmbit de la MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de 
Dalt i del Ferrocarril a l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

Els límits orientació Est de la present MPGM, donat que es coincident amb la delimitació entre 
termes Cornellà – Hospitalet, s’ha d’entendre en tot cas, necessàriament coincidents amb 
l’acord de delimitació entre municipis de 4 d’octubre de 2016 que s’aporta a l’Annex 5. Els 
ajustos necessaris entre dit límit i la urbanització actual de l’Hospitalet seran considerades 
càrregues extra-sectorials a tots els efectes a càrrec del Polígon que es planteja. 

La superfície de l’àmbit és de 97.647 m². D’aquests, el Pla General Metropolità en qualifica 
97.039 m² de sistemes i 608 m² de zona industrial (clau 22a). 

b. Objectius i criteris de la Modificació  

Els objectius i criteris es podrien estructurar en tres eixos: 

El Canal de la Infanta com a connector 

       



6 
 

La porta nord al polígon Solanes 

 

 

Ordenar l'equipament, l’espai lliure públic i la protecció dels sistemes 

         

Planejament vigent                                                                  Planejament proposat  

En resum, possibilitar la connexió dels diferents barris de Cornellà i amb l’Hospitalet mitjançant 
aquesta infraestructura històrica tal i com es produïa anys enrere, així com ordenar la vora del 
polígon Solanes en continuïtat amb l’ARE per augmentar l’oferta d’habitatge protegit, atenent a 
les polítiques municipals en matèria d’habitatge, i ordenar l’àmbit amb unes qualificacions més 
adients al seus usos i més adequades a la topografia existent. 

 

4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit està caracteritzat per una forta presència de sòls públics i destinats majoritàriament a 
l’ús públic (color rosa). S’adjunten com a Annex 5 les titularitats de les finques i les 
certificacions localitzades del Registre de la Propietat de les parcel·les incloses a l’àmbit.  
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 Referència cadastral Adreça Sup. 
inclosa 

Qualificació 

1a 3593405DF2739D0001MS Av. Salvador Allende 5.467 m² 3 i 7c 

 2 3994201DF2739D0001ZS Rambla Solanes, 45 3.578 m² 3 i 6b 

3 4192903DF2749C0001LU Rambla Solanes, 42 830 m² 5 i 22a 

4 4192902DF2749C0001PU Rambla Solanes, 46 756 m² 5 

5 4192901DF2749C0001QU Rambla Solanes, 48 493 m² 5 i 6b 

6 3994203DF2739D0001HS Rambla Solanes, 41B 490 m² 5 i 6b 

 

7 
3891305DF2739B0001IJ C. Isaac Albéniz, 10 1.540 m² 6b 

8 3891306DF2739B0001JJ C. Isaac Albéniz, 10 I 352 m2 6b 

9 3891303DF2739B0001DJ C. Isaac Albéniz, 6 81 m²  6b 

10  3994202DF2739D0001US Rambla Solanes,43 1.243 m² 6b 

11 3994204DF2739D0001WS C. Rios Rosas, 1 2.381 m² 5 i 6b 

19 08072A003090010000LU  1.854 m² 3 

  Vials i camins públics 10.025 m² 5 i 6b 

 Total PAU  29.090 m2  

1b 3593405DF2739D0001MS Av. Salvador Allende 4.620 m2 3 i 7c 

12 3891308DF2739B0001SJ C. Isaac Albéniz, 14 I 3.933 m² 6b 

13 3891307DF2739B0001EJ C. Isaac Albéniz,14 3.441 m² 6b 

14 3691201DF2739B0001UJ Cr.de l’Hospitalet, 101 1.333 m² 6b 

15 3891314DF2739B0001HJ C. Isaac Albéniz, 2 840 m² 6b 

16 3891301DF2739B0001KJ C. Isaac Albéniz 558 m² 6b 

17 3891313DF2739B0001UJ C. Isaac Albéniz 38 m² 6b 

18 3593404DF2739D0001FS Av. Salvador Allende 51.857 m² 6b i 7b 

  Vials i camins públics 1.937 m² 5 i 6b 

 Total àmbit MpPGM  97.647 m²  

 

 

5. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

L’àmbit està situat a l’àmbit d’encreuament de la Ronda de Dalt i la línia de ferrocarril de 
rodalies entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (R1 i R4). 

El ferrocarril està situat damunt d’una plataforma en el punt on finalitza la plana del riu 
Llobregat i comencen els diferents turons que configuren el territori. Creua l’àmbit en sentit est 
– oest.  

La Ronda creua l’àmbit en sentit nord – sud i se situa en la seva major part a una cota superior 
a la del terreny, damunt d’una plataforma o en viaducte. 
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A l’oest de la Ronda per sobre i per sota del Ferrocarril, destaquen l’equipament esportiu del 
camp de futbol i el Parc de Can Mercader. 

A l’est de la Ronda i per sota del Ferrocarril, un espai residual del polígon Solanes on es troben 
horts, restes de l’antic Canal, un vial i unes edificacions alineades a la Rambla Solanes. Per 
sobre del Ferrocarril, un espai amb força pendent, lliure d’edificacions.   

L’àmbit limita a l’est amb el terme municipal de l’Hospitalet on recentment s’ha desenvolupat 
l’àrea Residencial Estratègica de la Remunta. 

Per tant, aquest és un lloc clau per aconseguir resoldre les comunicacions dintre del municipi i 
amb el municipi veí. 

El Parc de Can Mercader té en aquest àmbit usos molt diversos, horts, un recinte per a gossos 
i un aparcament de vehicles. El Parc s’estén per sobre del Ferrocarril fins el barri de Sant 
Ildefons, on s’ubica el Camp de futbol i les seves instal·lacions annexes. 

A l’espai residual situat entre el Canal i el polígon Solanes trobem unes edificacions en situació 
de fora d’ordenació situades en alineació a la Rambla de Solanes que impedeixen la connexió 
amb la xarxa viària de l’Hospitalet; un vial amb un sobreample que s’utilitza com a aparcament; 
i una connexió amb el Parc de Can Mercader per sota el viaducte de la Ronda.  

Per últim, a l’est de la Ronda i per sobre del ferrocarril, hi ha uns terrenys sense accés i sense 
ús. 

Els terrenys situats per sobre del Ferrocarril i a banda i banda de la Ronda tenen una franja 
amb talussos que són elements funcionals de la via ràpida. 

 

6. DIAGNOSI 

Actualment es poden identificar els punts febles d’aquest àmbit de planejament i els punts 
forts que permeten pensar en el desenvolupament futur de l’àmbit:  

a. Punts febles 
- Discontinuïtats provocades per les infraestructures i per una topografia molt 

accidentada.  
- Desconnexió entre els dos municipis veïns (Cornellà i l’Hospitalet) i desconnexió del 

nucli urbà de Cornellà respecte el polígon Solanes.  
- Abandonament dels terrenys de propietat pública i privada amb una imatge general de 

desordre i inseguretat.  
- Escorrenties dels terrenys mal resoltes.  
- Edificacions en situació de fora d’ordenació. 
- Qualificacions urbanístiques no ajustades als usos existents. 

b. Oportunitats 

- Es conserva una part del Canal de la Infanta i un pont d’obra vista que creua el Canal.  

- El municipi de l’Hospitalet ha desenvolupat l’ARE en els terrenys limítrofs.  
- Proximitat de les estacions del ferrocarril de Cornellà i de l’Hospitalet.  
- Continuïtat de l’espai lliure públic per sota el viaducte de la Ronda de Dalt.  
- Proximitat del Parc de Can Mercader i de la zona esportiva.  
- Proximitat dels accessos a la Ronda de Dalt.  
- Possibilitat d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’àmbit als usos existents. 

 

7. ANTECEDENTS URBANÍSTICS I PLANEJAMENT VIGENT 

a. El plànol de zonificació vigent  

             

              Planejament vigent                        ------- Àmbit 
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b. Planejament general 

En aquest àmbit de sòl urbà és vigent el Pla General Metropolità de Barcelona (“PGM”), 
aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976 i les modificacions posteriors: 

- MPG II Cinturó, aprovada definitivament el 27/04/1990 (per sobre del Ferrocarril i a l’est 
de la Ronda). 

- MPPGM entorn Mercat de Sant Ildefons, aprovada definitivament el 2/12/2009 (per 
sobre el Ferrocarril i a l’oest de la Ronda). 

- MPG Entorn Parc de Can Mercader, aprovada definitivament el 28/06/2010 (per sota el 
Ferrocarril i a l’oest de la Ronda). 

- Modificació i transcripció E:1/1000 del PGM 76 als barris Almeda, Femades, Solanes i 
est, aprovada definitivament el 16/09/2014 (per sota el Ferrocarril i a l’est de la Ronda)  

 

8. MARC LEGAL I JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 

a. Marc jurídic 

La present MpPGM es formula i es tramita de conformitat amb el què estableix el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (“TRLUC”) 
i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(“RLUC”). 

b. Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la MPGM amb 
relació a l’interès públic 

D’acord amb allò establert a l’article 97 del TRLUC cal indicar que la present MpPGM es troba 
plenament justificada per la millora que la mateixa representa respecte a l’ordenació 
urbanística actual del seu àmbit, tant des del punt de vista de l’interès general com dels 
interessos privats. 

En aquest sentit, la MpPGM té com objecte:  

- L’obtenció d’una superfície important de sòl públic per a zones verdes i equipament. 

- L’ordenació d’un nou espai públic en un punt clau del municipi.  

- L’augment de l’oferta d’habitatge sotmès a règim de protecció, atenent a les polítiques 
municipals en matèria d’habitatge. 

Amb tot això, la MpPGM respon a l’interès públic expressat en una major utilització racional del 
territori, en afavorir un model d’ocupació que evita la dispersió en el territori i impulsa la 
cohesió social amb una mixtura d’usos positiva, i en potenciar la renovació en sòl urbà 
recuperant un espai que ara mateix es veu com a residual. Per tant, la MpPGM respon a la 
procedència d’executar  operacions  de  reciclatge  urbà  que parteix de la concepció 
d’aprofitar al màxim les 

oportunitats i disponibilitats que ofereix l’actual teixit urbà, tot adequant-lo a les noves 
necessitats socials i econòmiques.  

En aquest context, és important destacar que la MpPGM no incorre en cap supòsit dels 
previstos a l’article 97.2 del TRLUC, pels següent motius: 

- L'ordenació proposada no és incoherent amb el model d'ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. De fet, l’ordenació proposada se sustenta en el 
compliment dels principis de desenvolupament urbanístic sostenible.  

- L'ordenació proposada no comporta una actuació excepcional d'acord amb el 
planejament territorial. 

Així mateix, cal tenir en compte que la present MpPGM es planteja un cop transcorreguts, amb 
escreix, més de 5 anys des de l’aprovació de les determinacions de planejament general que 
es modifiquen, de conformitat amb l’article 99.2.a) del TRLUC. 

Finalment, convé posar en relleu que la MpPGM plasma un dels objectius del Decret Llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, consistent 
en augmentar el nombre d’habitatges protegits i, en especial, en règim de lloguer. Així, en 
compliment de la Disposició Addicional Sisena de l’esmentat Decret Llei 17/2019, de l’ús 
qualificat com a residencial de nova implantació a la MpPGM, el 40% del sostre es destinarà a 
reserves d’habitatge de protecció pública, i d’aquest, la meitat es destinarà específicament al 
règim específic. 

c. Avaluació ambiental 

Tenint en compte que la MpPGM no incorpora cap canvi que afecti al model d’utilització del 
territori derivat del planejament vigent ni a cap element o valor objecte de protecció, i que per 
tant no altera els criteris d’ordenació que poden repercutir en la consecució dels objectius del 
principi de desenvolupament urbanístic sostenible, es constata que no és objecte d’avaluació 
ambiental. 

 

9. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

Els objectius i criteris es podrien estructurar en tres eixos: 

El Canal de la Infanta com a connector 

- Recuperar la traça del Canal de la Infanta com a eix verd entre el centre urbà de 
Cornellà, el Parc de Can Mercader, l'àrea de Solanes i el centre de l'Hospitalet. 

- Fer un nou itinerari de mobilitat sostenible que faciliti a les bicicletes i vianants l'accés a 
les estacions de rodalies de Cornellà i l'Hospitalet, i la possible reobertura de l'estació 
de Sant Ildefons. 
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- Ordenar l'accés al complex esportiu de Can Mercader. 

- Resoldre les recollides d'aigües de l'àmbit. 

La porta nord al polígon Solanes 

- Ordenar la vora del polígon Solanes en continuïtat amb l'ARE de la Remunta de 
l'Hospitalet i donar continuïtat al teixit residencial comunicant-lo amb el Parc de Can 
Mercader. 

- Donar continuïtat a la vialitat dels dos municipis. 

- Introduir nous usos que promoguin l'activitat social i residencial, augmentant el nombre 

d’habitatges protegits i, en especial, en règim de lloguer, a la banda nord del polígon 
Solanes. 

Ordenar l'equipament, l’espai lliure públic i ajustar els espais de protecció de sistemes 

- Completar l'ordenació d'equipaments en continuïtat amb els equipaments existents. 

- Ajustar les qualificacions dels sistemes públics i les proteccions al destí actual.  

- Qualificar d'espai lliure públic l’equipament situat al nord del ferrocarril. 

En aquest sentit, es pretén possibilitar la connexió dels diferents barris de Cornellà i amb 
l’Hospitalet mitjançant aquesta infraestructura històrica tal i com es produïa anys enrere. Així 
mateix, es pretén ordenar la vora del polígon en continuïtat amb l’ARE per augmentar l’oferta 
d’habitatge protegit, atenent a les polítiques municipals en matèria d’habitatge. 

La proposta inclou els espais lliures i els equipaments de l’entorn que ens permeten ordenar 
l’àmbit amb unes qualificacions més adients al seus usos i més adequades a la topografia 
existent. 

 

10. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

a. Zonificació proposada 

Es proposa estructurar l'ordenació de l'àmbit partint de la traça del Canal de la Infanta com a 
eix verd connector, que es qualifica d’espai lliure públic. Aquest eix dona continuïtat urbana 
Cornellà - l’Hospitalet a través del Parc de Can Mercader. 

Es manté el vial que d’acord amb el planejament vigent havia de connectar la xarxa viaria de 
Cornellà i de l’Hospitalet i que mai s’havia executat a falta d’un instrument de gestió, però es 
redueix la seva amplada. S’ordena l’accés al Parc de Can Mercader. 

L’anàlisi de la mobilitat de la modificació del PGM Silici-Rosselló-Caldereria en tràmit ha 
reconsiderat el model de mobilitat i ha fet prescindibles un seguit de reserves viàries a l’entorn 
de la Ronda, en concret, la reserva de vial per a l’ampliació del carrer Antonio de los Ríos 
Rosas. En conseqüència, es proposa reduir la reserva de vial de l’esmentat carrer inclosa dins 
l’àmbit de la present MpPGM. Es proposa una amplada de 18 metres que permet una secció 

diversa, amb espais per a vianants, aparcament i dos carrils de circulació rodada que donen 
continuïtat a la provinent del vial situat en el terme de l’Hospitalet i a la del mateix carrer 
situada fora d’àmbit. 

Acompanyant l’eix verd connector de Canal, s’ordenen uns nous edificis d’habitatges en 
continuïtat amb els edificis de l’ARE de la Remunta de l'Hospitalet situats a l’av. de Josep 
Tarradellas i Joan. El sòl es qualifica de zona subjecta a ordenació volumètrica per habitatge 
de protecció i per habitatge lliure.  

 

    

Es completa l’illa qualificada d’industrial del polígon Solanes situada a la Rambla de Solanes 
amb criteris semblants als del planejament vigent. 

S’ajusten les qualificacions d’espai lliure públic i d’equipaments al destí que tenen actualment i 
més adaptades a la topografia existent. S’incrementa la superfície d’equipaments en 
continuïtat amb els equipaments existents i s’incrementa la superfície d’espais lliures públics. 
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S’ajusten i es qualifiquen de protecció de sistemes (clau 9) les franges dels talussos existents 
que són elements funcionals de la C-32, fins a les arestes exteriors de les explanacions. En la 
cantonada superior del camp de futbol s’ajusta a la tanca existent. 

 

                    

                          

                          

     

  Planejament proposat   

------- Àmbit     ----- Polígon d’actuació urbanística 
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b. Aprofitament i usos 

La proposta manté la superfície i el sostre destinats a indústria que dona front a la Rambla 
Solanes i al carrer que connecta amb l’av. Josep Tarradellas i Joan de l’Hospitalet. 

La proposta ordena una zona subjecta a ordenació volumètrica de 2.238 m² de sòl i 25.000 m² 
de sostre destinats a l’ús residencial, dels quals 10.000 m² es destinaran a habitatge protegit. 

c. Justificació del nou aprofitament 

La delimitació del nou polígon d’actuació de 29.090 m² de superfície associat al nou 
aprofitament permet l’eliminació de les activitats i edificacions fora d’ordenació i l’ordenació i 
urbanització de l’àmbit, així com l’adquisició per part de l’Ajuntament de tots els terrenys 
destinats a sistemes i l’augment de l’oferta d’habitatge protegit. Tal com es comprova a 
l’Estudi d’Avaluació Econòmica i Financera, aquesta edificabilitat és suficient per a assumir les 
despeses esmentades. 

d. L’espai públic 

La proposta augmenta i millora la superfície destinada a espai lliure públic, amb el 
reconeixement del canal de la Infanta com a eix verd i l’adaptació a la realitat de les 
qualificacions a diversos llocs de l’àmbit, ajustant-les més als usos reals (d’equipaments, 
d’espais lliures o de protecció de sistemes) que se’n fan. 

e. Ordenació de l’edificació 

Es proposa un volum lineal situat en alineació de vial en continuïtat amb els edificis de l’Av. 
Josep Tarradellas de l’Hospitalet. El volum se situa entre el vial i l’eix verd del Canal de la 
Infanta.  

L’ordenació divideix l’edificació en dos volums agrupats per les plantes inferiors: un volum de 
planta baixa i 16 plantes pis destinat a habitatge de protecció oficial i un altre, de planta baixa i 
10 plantes pis, destinat a habitatge lliure. S’estableix l’obligació de reservar un pas per a ús 
públic d’una amplada mínima de 16m i de PB+1 sota l’extrem est de l’edificació destinada a 
habitatge lliure, en el punt on es bifurca el recorregut de vianants principal, que segueix el 
canal de la Infanta, de la prolongació de l’avinguda Josep Tarradellas. 

A efectes de preservació de la intimitat, només podran tenir finestres en els testers 
confrontants dels dos volums, banys, distribuïdors, trasters i habitacions d’armaris, safareigs i 
estenedors, o similars, sempre que no tinguin una distància mínima en recta horitzontal amb la 
paret oposada d’un mínim de 20 metres. Per damunt de l’alçada de PB+10PP totes les 
estances dels habitatges podran obrir finestres. 

 

11. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ESPAIS LLIURES I 
EQUIPAMENTS 

En la present proposta, el sostre previst és el següent:  

Habitatge: 25.000 m² 

Altres usos: 1.219 m². Encara que es tracta d’un sostre reconegut pel planejament vigent es té 
en compte pel càlcul per les reserves per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments 
públics. 

Els increments d’espais lliures i equipaments previstos són els següents: 

Qualificació  
Planejament 

vigent 
Planejament 

proposat 
Diferència 

Espais lliures (clau 6b) 47.244 m² 51.085 m² +3.841 m² 

Equipaments (clau 7b) 23.109 m² 25.109 m² +2.000 m²  

Total 70.353 m² 76.194 m² +5.841 m²  

 

D’acord amb el TRLUC, en sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la 
reordenació general d'un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel 
planejament, ha d'incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre 
residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, 
s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes 
i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais 
lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a 
altres usos. A continuació es comprova que la present proposta compleix amb aquests 
estàndards: 

Ús Estàndard  Sostre 
Reserva mínima  

6b 7b 

Habitatge 

22,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre residencial 

25.000 m² 

5.625 m² 

15 m² espais lliures / 100 m² de sostre 
residencial 

3.750 m²    - 

Altres 
usos 

7,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre altres usos 

1.219 m² 91 m²  

Total 6b+7b 5.716 m²  

   
Increment proposta 

3.841 m² 2.000 m² 

5.841 m² 

S’incorpora com Annex 1 document de justificació quantitativa i qualitativa de les zones 
verdes. 
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12. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I CESSIÓ DE 
L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Per a l’execució de la MpPGM es delimitarà un únic polígon d’actuació urbanística.  

Es preveurà que les determinacions de la modificació dins del polígon d’actuació s’executin pel 
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. La urbanització dels sòls 
qualificats de vialitat i espais lliures en aquest àmbit correran a càrrec dels propietaris del 
sector.  

La Normativa i Agenda de la MpPGM preveurà els terminis obligatoris per a l’inici i per a 
l’acabament de la construcció de l’habitatge. 

Addicionalment, als efectes del què disposa el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre) en el seu article 7.1.b), la MpPGM 
s’emmarca en la Disposició Addicional Segona, punt 1 del TRLUC, en tractar-se d’una actuació 
de transformació urbanística de dotació, de les previstes en l’article 70.2 del mateix TRLUC. 
Així mateix, li són d’aplicació els deures de cessió de sòl amb aprofitament continguts en 
l’article 43.1 del mateix text legal. 

D’acord amb els articles 40 i 43 del TRLUC, els propietaris inclosos en el polígon d’actuació 
urbanística hauran de cedir el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament mig resultant en el 
polígon a l’Administració actuant. 

 

13. SERVITUDS SECTORIALS FERROCARRIL 

L’àmbit de la MpPGM se situa en ambdós costats del ferrocarril i el polígon d’actuació 
urbanística inclou el traçat ferroviari de la línia Tarragona-Barcelona-França, entre els punts 
quilomètrics 093/950 al 094/352. 

D’acord amb els articles 14 i 15 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari i els 
articles 27 i 34 del Reglament del Sector Ferroviari, aprovat per Reial Decret 2387/2004, de 30 
de desembre, en el sòls classificats pel planejament urbanístic com urbà les distàncies 
establertes per a la protecció de la infraestructura ferroviària serà de 5 metres per a la zona de 
domini públic i de 8 metres per a la zona de protecció, comptats en tots els casos des de les 
arestes exteriors de l’explanació.  La línia límit de l’edificació es situa a 20 metres de l’aresta 
més propera a la plataforma, en les línies ferroviàries que formen part de la Xarxa Ferroviària 
d’Interès General i que discorren per zones urbanes. 

Tal i com es grafia en el plànol, totes les zones de servituds ferroviàries queden fora del sòl 
qualificat de zona. 

En les normes urbanístiques s’estableixen les limitacions de la propietat en les diferents zones. 

 

 

14. ESTUDI MEDIAMBIENTAL 

Tenint en compte que la present MpPGM no incorpora cap canvi que afecti al model 
d’utilització del territori derivat del planejament vigent ni a cap element o valor objecte de 
protecció, i que per tant no altera els criteris d’ordenació que poden repercutir en la 
consecució dels objectius del principi de desenvolupament urbanístic sostenible, es constata 
que no és objecte d’avaluació ambiental. 

En el mateix sentit, els canvis puntuals que s’incorporen tampoc no comporten cap variació en 
les determinacions urbanístiques que puguin alterar la capacitat del sòl en relació amb els 
riscos geològics, hidràulics o tecnològics. El sòl de l’àmbit es troba sense un valor ambiental 
significatiu, en no comptar amb zones enjardinades ni arbrat rellevants. 

Tot i això, per tal de garantir que la transformació d’aquest àmbit tingui un impacte 
mediambiental positiu, es defineixen un seguit d’objectius ambientals i de mesures que es 
promouran en els projectes d’edificació i d’urbanització. 

14.1. Objectius ambientals 

Els objectius ambientals s’han de centrar en la millora de les condicions ambientals urbanes i la 
repercussió de les activitats en el canvi climàtic: 

1. Millora de la qualitat de l’aire i minimització de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

2. Minimització de la contaminació acústica, lumínica i odorífera. 

3. Minimització dels efectes sobre el medi hídric. 

4. Millora de l’estructura urbana i reducció del consum de sòl. 

5. Creació d’espais verds i foment de la biodiversitat. 

6. Conservació de la qualitat del paisatge. 

7. Minimització del consum energètic 

8. Minimització del consum de materials i de la generació de residus 

El desenvolupament de la MpPGM és perfectament compatible amb l’entorn. Tanmateix, 
caldrà adoptar una sèrie de mesures per a la prevenció i reducció de les afeccions previstes.  

14.2. Mesures proposades 

Durant la redacció i execució dels projectes d’urbanització caldrà prendre un seguit de 
mesures relatives a l’atmosfera (contaminació de l’aire, acústica, lumínica, odorífera), canvi 
climàtic, medi físic (geologia, geomorfologia i edafologia, medi hídric), medi biòtic (vegetació, 
fauna), medi antròpic (paisatge, patrimoni cultural), consum de recursos (aigua, energia, 
residus) i riscos de protecció civil. 
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La visió integral del planejament urbanístic ha de tenir en compte totes les vessants de la 
sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, i tenint en compte 
els objectius ambientals establerts per la MpPGM, les mesures s’han estructurat en els punts 
següents: 

- Biodiversitat: generació d’infraestructura verda. 

- Aigua: aconseguir un drenatge sostenible, seguint les escorrenties naturals, i la captació 
i reutilització del màxim d’aigua pluvial. 

- Mobilitat sostenible: generació d’itineraris clars i accessibles per a la mobilitat activa i 
accessibilitat als nodes de transport públic. 

- Productivitat: disseny de jardins productius a l’espai públic que acostin la producció 
agrícola als consumidors. 

- Mitigació de l’illa de calor: Estructurar els espais urbans al voltant d’infraestructures 
verdes amb el màxim de cobertura verda, absorbint radiació solar i contribuint a 
l’evapotranspiració. 

- Reciclatge urbà: Prioritzar la reforma de teixits urbans, revaloritzant i rehabilitant les 
preexistències mantenint la identitat i optimitzant els recursos. 

- Cradle to cradle: Aconseguir una producció de cicle tancat amb solucions basades en la 
natura i materials de proximitat, reciclables i amb consum mínim de CO2. 

- Neutralitat en carboni: Introduir paisatges urbans que s’autogestionen i redueixen les 
necessitats de manteniment, i fer edificis amb demanda energètica mínima. 

- Autosuficiència energètica: Aconseguir la producció local del màxim d’energia 
necessària al sector. 

- Salut i benestar: anar cap a una ciutat inclusiva, saludable i pensada per a la diversitat. 

14.3. Efectes en la lluita contra el canvi climàtic 

Pel que fa a l’efecte en el canvi climàtic, i seguint l’esquema plantejat al punt anterior, cal 
esmentar en primer lloc que la reforma urbana suposa la reutilització de sòls urbans existents, i 
per tant suposa una millora en molts dels paràmetres ambientals en comparació amb 
l’ocupació de sòls naturals o agrícoles per a extensió urbana. Això es tradueix també en una 
emissió de gasos d’efecte hivernacle molt menors a l’hora d’executar la transformació. El 
reciclatge urbà també permet aprofitar la infraestructura urbana i de serveis existent, enlloc 
d’implantar-ne una de nova, amb el consegüent estalvi mediambiental.  

A més, aquesta reforma urbana es produeix en una ubicació molt ben connectada amb el seu 
entorn, en un àmbit on predominen els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic, 
i que es veurà reforçada en aquest caràcter en fer-se permeable la gran peça que es 
transforma. Els teixits compactes són els que generen un menor nombre d’emissions en el 

transport. Així mateix, els teixits urbans amb més densitat són aquells on es produeix un 
menor consum d’energia i per tant d’emissions per habitant. 

Per tot això, es pot concloure que el creixement pot ser útil a l’hora d’afrontar la transició 
energètica i tenir un impacte positiu en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
per habitant. A més, tal com es veurà en el capítol següent, les actuacions en el sector poden 
ajudar a mitigar els efectes locals del canvi climàtic. 

14.4. Renaturalització dels espais públics 

Enllaçant amb la preocupació per l’emergència climàtica, i amb altres avantatges des del punt 
de vista de la qualitat de vida i del medi ambient, els tres objectius principals que es poden 
aconseguir amb el desenvolupament d’un projecte d’urbanització adequat són els següents: 

-   La generació de nous espais lliures públics que completin i enllacin els existents. 

-  La promoció de la biodiversitat mitjançant stepping stones, jardins amplificadors de la 
biodiversitat que constitueixin una nova infraestructura verda. 

-  La potenciació del cicle natural de l’aigua, amb la creació de nous biòtops que retinguin i 
infiltrin l’aigua de pluja, que es constitueixin en reserves d’aigua. 

En aquest sentit, es plantegen en aquest sector els següents mecanismes d’actuació en la 
urbanització: 

-  La generació d’espais bioclimàtics que redueixin l’efecte de l’illa de calor a la ciutat, amb: 

• La utilització de l’arbrat per a la creació d’ombra que permet minimitzar l’absorció 
de la calor de paviments i façanes 

• La utilització de materials permeables que permeten l’evaporació d’aigua que 
refresca l’ambient.  

• La utilització de materials amb la mínima absorció de calor. 

-  La implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDs) que maximitzin la 
permeabilitat del sòl, la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja a l’espai públic, de 
manera que a més es redueix el cabal màxim en episodis de pluja intensos. A aquest 
efecte es faran servir sistemes com paviments drenants, cunetes de bioretenció i 
biòtops d’infiltració. 

-   L’ampliació de la infraestructura verda, potenciant la creació de nous espais verds, i 
amb mínim manteniment, amb: 

• La plantació d’espècies autòctones i de conreu de secà, com els cereals, la vinya 
i l’olivera, amb baixos requeriments hídrics. 

• La generació d’un ambient verd que millora la salut, la percepció i la qualitat de 
vida dels seus usuaris. 
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-  L’aproximació a una urbanització amb balanç de carboni neutre, amb la promoció de la 
utilització de materials de proximitat, reciclables, amb consum baix de CO2 en la 
fabricació i l’ús, i amb un cicle de vida tancat: 

• Utilitzant materials reciclats per a les bases i els paviments. 

• Utilitzant materials de proximitat amb menor petjada de carboni. 

• Fent servir tècniques de construcció en sec que faciliten el reciclatge. 

• Reduint les feines de manteniment amb un espai més naturalitzat i amb major 
biodiversitat de flora i fauna. 

14.5. Criteris mediambientals en l’edificació  

De la mateixa manera que a l’espai públic, els projectes d’edificació estudiaran la inclusió de 
mesures que ajudin a aconseguir objectius de desenvolupament sostenible, com ara: 

- La promoció del verd en cobertes de les edificacions. 

- El reaprofitament d’aigües de pluja. 

- La promoció dels recorreguts interiors saludables (escales). 

- La construcció de façanes i cobertes d’alta inèrcia.  

- La utilització de materials de proximitat, reciclables i amb consums mínims de CO2 en 
fabricació i ús, amb cicle tancat dels recursos. 

- L’assoliment d’una demanda energètica mínima amb estratègies passives. 

- La producció a l’edifici d’energies renovables. 

- La generació d’uns espais amb confort físic i material que fomenti la salut dels usuaris. 

- La integració del cicle de l’aigua en el disseny, tant de les edificacions com dels espais 
lliures, per a reutilitzar-la dins del mateix àmbit per al reg o la neteja d’aquest. 

14.6. Activitats potencialment contaminants 

Pel que fa a la relació d’activitats incloses en l’Annex I del Real Decret 9/2005, pel que 
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards 
per a la declaració de sòls contaminats, en l’àmbit de planejament, no es té constància que a 
l‘àmbit es desenvolupi cap de les activitats potencialment contaminants recollides a l’esmentat 
annex. 

En tot cas, prèviament a l’inici de les obres d’edificació i d’urbanització, caldrà certificar l’estat 
de contaminació dels sòls inclosos en l’àmbit i prendre les mesures necessàries per 
descontaminar-los.  

 

 

15. URBANISME INCLUSIU 

15.1. Memòria social 

15.1.1. Anàlisi i Orientació de la Política d’Habitatge Social a Cornellà de Llobregat.  

En data 21 de gener de 2021, el Ple municipal va aprovar el document anomenat “Anàlisi i 
Orientació de la Política d’Habitatge Social a Cornellà de Llobregat. Gener 2021”. 

El document que detalla la nova política social d’habitatge per promoure actuacions que 
garanteixin a la ciutadania l'accés a l'habitatge, en especial als col·lectius amb menys recursos 
i al jovent. El document defineix les línies prioritàries per crear un parc estable d’habitatges 
socials a la ciutat mitjançant tres línies prioritàries: incrementar fins a un 61% la reserva 
d’habitatge protegit, rehabilitar immobles per millorar-ne la sostenibilitat i accessibilitat, i 
impulsar la borsa de lloguer social municipal. 

Totes les actuacions estan previstes en el planejament urbanístic del 2020-2030, d’acord amb 
la realitat de creixement territorial de Cornellà i amb la garantia dels principis de sostenibilitat 
ambiental i social. 

El document Anàlisi i orientació de la política d’habitatge social a Cornellà de Llobregat detalla 
el context i l’abast de les accions a emprendre, així com la necessitat de posar l’accent en 
noves vies per dotar la ciutat de l’habitatge social i/o protegit que requereix segons la 
demanda que reben els serveis municipals. 

 La greu crisi econòmica dels darrers anys lligada amb la restricció del crèdit ha produït una 
davallada de la construcció d’habitatges protegits. Aquesta situació ha impossibilitat l’accés a 
habitatges i, en alguns casos, situacions molt greus com la possibilitat de moltes famílies a 
perdre l’habitatge habitual en no poder respondre al seu pagament. A la vista de les 
necessitats i possibilitats de les famílies descrites anteriorment, les actuacions municipals 
realitzades per a pal·liar els problemes d’habitatge generats per la crisi han estat: 

• Crear una borsa de lloguer social basada en la captació de pisos del parc edificat de 
la ciutat per a destinar-los a lloguer en la qual, l’administració paga la diferencia entre 
el valor del mercat de lloguer i el que les famílies poden satisfer. Aquest programa s’ha 
completat amb la possibilitat d’incorporar pisos que han de ser rehabilitats o renovats.  

• Seguir col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el 
manteniment, millora i gestió dels lloguers tant dels habitatges socials de què disposa 
la Generalitat com d’aquells aportats mitjançant conveni amb els grans tenidors.  

• Impulsar la construcció d’habitatges de lloguer en blocs previstos per a renda lliure.  
• Preparar urbanísticament sòl per a la implantació d’habitatge protegit en el centre de la 

ciutat.  
• Desenvolupar i urbanitzar sectors on implantar reserves d’habitatges protegit, com 

a Can Bagaria (30% hp) i Pisa (100%hp).  
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• Proposar solucions d’habitatges mixtes dotacional-protegit a fi de minimitzar el valor 
de lloguer de l’habitatge protegit.  

• Potenciar les polítiques de rehabilitació integral dels barris amb dèficits 
urbanístics procedents de desenvolupament de mitjans de segle passat.  

Zones susceptibles d'acollir habitatge protegit a la ciutat 

El document Anàlisi i orientació de la política d’habitatge social a Cornellà de Llobregat detalla 
el context i l’abast de les accions necessàries per donar resposta a la necessitat actual 
d'habitatge protegit. Hi ha un estudi detallat del planejament urbanístic vigent, amb els 
diferents sectors en transformació susceptibles d'incorporar sostre i habitatge protegit. 

A partir de l’anàlisi de les previsions i reserves del planejament urbanístic i de les actuacions 
efectuades des de l’administració municipal en la gestió i/o urbanització dels diversos sectors, 
es pot establir el calendari-agenda següent, a partir de l’any 2020: 

• 1er sexenni: Soler i Cortada, Priorat, Masia Fatjó, Tintes Especiales, Millàs, Famades, 
Bagaria, PMU1 i Avda de les Flors i PMU2, Sandor i Palou. 

• 2n sexenni: Ribera Salines, Almeda i Grup Llobregat. 

        

             

La distribució de les operacions en matèria d’habitatge del període 2020-2030 s’estructuren a 
partir dels nous eixos urbans que ordenen la ciutat a fi de garantir la integració de l’habitatge 
en el projecte Cornellà Natura. A tal efecte la  posició de les noves àrees destinades a 
habitatge 

s’integren amb els nous espais lliures i àrees d’esbarjo. Conseqüentment, les noves àrees 
d’habitatge s’integren en els 5 eixos del projecte Cornellà Natura, i en els 5 àmbits territorials 
mencionats. 

 

 

Conclusions 

A través de la política municipal d’habitatge es considera necessari implementar al voltant de 
3.000 habitatges per satisfer la demanda estimada, d’acord amb el nombre de sol·licituds del 
registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial (HPO) i la seva tipologia. 

Línies d’actuació: 

• Continuar promovent propostes de modificació de la legislació d’habitatge per facilitar 
l’accés a l’habitatge 

• Estudiar l’adquisició d’habitatges del parc actual Amb l’objectiu específic de dotar 
d’habitatges les borses de lloguer municipals 

• Implementar projectes singulars d’habitatge a la ciutat 

• Estudiar convenis amb operadors privats per a la borsa d’habitatge dotacional 

• Acompanyar iniciatives ciutadanes en matèria d’habitatge 

• Incorporar serveis municipals d’assessorament per a les persones amb risc d’exclusió 
residencial que tinguin dret a la formalització de contractes de lloguer social 

• Rehabilitació i reparació d’habitatges construïts 

• Integració de les noves àrees residencials en els eixos de la ciutat a fi d’estructurar 
l’habitatge  social  de  forma conjunta  de manera que el projecte Cornellà Natura 
esdevé també, un projecte social 

• Estudiar urbanísticament, econòmica i social la transformació de locals de negocis en 
habitatges protegits 

• Fer un cens dels habitatges buits de Cornellà o utilitzats per a usos secundaris i de les 
seves condicions 

• Fer un seguiment de tots els processos d’emergència habitacional a fi d’evitar 
desnonaments o cercar solucions dignes a aquest problema. 
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15.1.2. El Pla director de l’habitatge 

El Pla director de l’habitatge en tràmit encara és més exigent que el document d’Anàlisi 
anterior.  

15.1.3. Proposta 

La present proposta va en la línia de fer més habitatge tal i com requereixen els documents 
anteriors.  

La proposta s’ajusta a les diverses línies d’actuació destinades a ampliar la reserva d’habitatge 
protegit com són: 

• Preparar urbanísticament sòl per a la implantació d’habitatge protegit 

• Acompanyar iniciatives ciutadanes en matèria d’habitatge 

• Integració de les noves àrees residencials en els eixos de la ciutat a fi d’estructurar 
l’habitatge  social  de  forma conjunta  de manera que el projecte Cornellà Natura 
esdevé també, un projecte social 

El document d’Anàlisi i Orientació de la Política d’Habitatge Social a Cornellà de Llobregat 
estima una necessitat de 3.000 habitatges derivada del nombre de sol·licituds del registre 
d’HPO, i els situa en 5 àmbits territorials i integrats en els eixos del projecte Cornellà Natura. 

 

      
Eixos Cornellà Natura      

La present proposta incrementa la reserva de l’àmbit territorial núm. 5, Almeda-Famades, amb 
10.000 m²st i 142 habitatges, i els integra en els eixos del projecte Cornellà Natura alhora que 
contribueix a la urbanització de l’eix que transcorre en paral·lel a l’antic Canal de la Infanta. 

Amb aquesta actuació, es contribueix a la necessitat d’habitatges estimada, incrementant amb 
142 els habitatges previstos en el document d’Anàlisi. 

D’altra banda, es fa una proposta de reciclatge urbà, una reutilització de sòls urbans existents 
donant continuïtat al teixit d’habitatge. 

Per tot això exposat, la proposta suposa una millora dels paràmetres ambientals i una 
ampliació de la reserva d’habitatge protegit.  

15.2. Impacte de gènere 

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, les polítiques 
d’urbanisme han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la 
planificació, l’execució i l’avaluació urbanístics. 

L’urbanisme inclusiu considera igual de transformadores les petites actuacions a la ciutat, com 
per exemple la forma de col·locar els bancs o on es posa un pas de vianants, la renovació d’un 
barri, d’un equipament o d’una gran avinguda. La ciutat i el seu espai urbà cal que incorporin en 
la seva transformació la suma d’actuacions de diferent abast però que repercuteixen i fan 
millorar la vida quotidiana dels seus habitants. 

Aquest tipus d’urbanisme ha de tenir en compte en el planejament, les activitats i relacions 
socials en l’espai públic, la mobilitat i el medi ambient. 

D’acord amb el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana, l’urbanisme amb perspectiva de 
gènere busca la manera de permetre i donar suport espacial i temporal a les necessitats 
quotidianes i, alhora, ser respectuós amb els ecosistemes. 

Diagnosi inicial 
Com a punt de partida per a la formulació de l’actuació, cal realitzar una lectura de les 
necessitats i oportunitats ampliant la mirada a l’entorn urbà al que cal donar resposta. 
El cas concret d’aquesta MpPGM, és un espai residual sense urbanitzar i sense activitat, un 
accés al Parc de Can Mercader poc acollidor. 
La falta d’activitat, on els recorreguts es realitzen a peu però també en cotxe, fan que les 
percepcions de seguretat i confort no siguin favorables. 
Amb aquesta informació es planteja fer propostes i recomanacions per generar espais més 
inclusius. Cal pensar el projecte de l’equipament per contribuir en una tasca contínua de 
millora. 

Propostes per la millora la vida quotidiana de l’entorn 
Per tal de millorar aquest entorn amb una bona xarxa de vida quotidiana cal tenir en compte 
uns criteris de qualitat de l’espai físic, de les activitats i funcions, i de l’ambient i la percepció. 

- L’espai físic 
La construcció de l’edifici d’habitatges i la urbanització de l’entorn amb la connexió amb la 
vialitat de l’Hospitalet, comportaran una millora substancial de l’espai físic i, per tant, una 
millora de la sensació de benestar. 

- Les activitats i funcions 
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L’activitat que generarà la nova construcció, la recuperació del Canal de la Infanta i la 
urbanització de l’entorn, garantiran la funcionalitat com a espai d’estada i descans. 

- Ambient i percepció 
La suma de totes les actuacions de millora de l’espai físic i les noves activitats i funcions 
milloraran l’ambient i percepció de l’entorn urbà. Les noves activitats acompanyades d’un nou 
confort lumínic donaran la sensació de seguretat necessària per poder desenvolupar les 
funcions de la vida quotidiana. 

 

16. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Es descriuen breument a continuació les fases de la tramitació i les fites relatives als 
mecanismes d’iniciativa, informació i participació ciutadana: 

Fase d’informació i comunicació: 

- Acord d’aprovació de l’Avanç de la MpPGM. Publicació de l’edicte i notificació als 
afectats. 

- Obertura d’un període d’informació pública de l’Avanç per un termini d’un mes. 

- Recull de les al·legacions presentades en el termini d’informació pública. 

- Acord d’aprovació inicial de la MpPGM. Publicació de l’edicte. 

- Obertura d’un període d’informació pública del document d’aprovació inicial pel termini 
mínim d’un mes. 

- El contingut dels documents aprovats podrà ser consultat a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

Fase d’al·legacions: 

- Dins el termini d’informació pública dels documents aprovats els interessats podran 
formular al·legacions, mitjançant la presentació dels corresponents escrits als Punts 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament. 

- Recull, valoració i proposta de resolució de l’informe tècnic-jurídic de les al·legacions 
presentades en el termini d’informació pública del document aprovat inicialment. 

 
 

17. MOBILITAT  

17.1. El model urbà 

El planejament vigent supedita la franja de terrenys situats entre la Ronda de Dalt, el carrer 
Silici i el carrer Ríos Rosas a la mobilitat de la ciutat i en especial a l’accessibilitat del sistema 
urbà Cornellà-l’Hospitalet, en tant que garanteix l’accessibilitat a la Ronda de Dalt i la connexió 
a la Gran Via. L’entrada número 15 de la Ronda afecta la totalitat de la franja de Cornellà a 
aquesta via metropolitana. 

La modificació del Pla General Metropolità Silici-Rosselló-Caldereria en tràmit ja planteja la 
reconsideració del model urbà d’alta capacitat viària per un model lliure de trànsit amb espais 
lliures integrats amb els equipaments i amb les noves àrees de residencia i activitat econòmica. 

L’esmentada modificació del PGM fa una relectura del model viari de manera que els vials 
paral·lels a la Ronda tinguin un paper secundari a l’estructura general de mobilitat rodada i en 
canvi un paper central en la circulació d’esbarjo i passeig de la ciutat.  

 

L’anàlisi de la mobilitat per efectes de la proposta ha portat a reconsiderar el model de 
mobilitat i replantejar el paper del carrer Silici, del carrer Energia i ha fet prescindibles un seguit 
de reserves viàries a l’entorn de la Ronda, en concret, la reserva de vial per a l’ampliació del 
carrer Antonio de los Ríos Rosas. 
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Planejament vigent                                                               Planejament en tràmit Silici-Rosselló-Caldereria  

En conseqüència, es proposa reduir la reserva de vial de l’esmentat carrer inclosa dins l’àmbit 
de la present MpPGM. Es proposa una amplada de 18 metres que permet una secció diversa, 
amb espais per a vianants, aparcament i dos carrils de circulació rodada que donen continuïtat 
a la provinent del vial situat en el terme de l’Hospitalet i a la del mateix carrer situada fora 
d’àmbit. 

17.2. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

Atès que aquesta MpPGM permet la implantació de nous usos o activitats, s’incorpora com a 
Annex 2 un estudi de mobilitat generada d’acord amb l’art. 3.1.c) del Decret 344/2006, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que haurà de ser informat per 
l’Autoritat del Transport Metropolità. 

De forma resumida s’indiquen els resultats i les conclusions més importants obtinguts al 
present estudi d’avaluació de la mobilitat generada:  

- L’objecte d’aquest estudi respon a l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada associat a la Modificació Puntual del Pla Metropolità a l’entorn del Canal de la 
Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat.  

- La MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de Dalt i del 
Ferrocarril en l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat.  

- Respecte als usos previstos en la MpPGM, aquells que es contempla que puguin generar un 
increment de mobilitat són:  

- 292 habitatges (25.000 m2 de sostre) en continuïtat amb els edificis de l’ARE de la 
Remunta de l’Hospitalet situats a l’av. de Josep Tarradellas i Joan. 
    o 150 habitatges lliures de 100 m2 de st. (15.000 m2).  

          o 142 HPO de 70 m2 de st. (10.000 m2).  

- 1.216 m2 de sostre destinat a indústria, que dona front a la Rambla Solanes i al carrer 
que connecta l’av. Josep Tarradellas i Joan de l’Hospitalet.  

- 11.277 m2 de sòl d’equipaments destinat a serveis annexos al camp de futbol i a 
l’aparcament del parc de Can Mercader. “Batlle i Roig” estima un sostre d’entre 1.000 
i 2.000 m2 i, de cara a treballar amb les puntes de mobilitat, s’estimarà la hipòtesi de 
2.000 m2.  

- 3.841 m2 de zona verda (espais lliures -6b-).  

- Atenent a la mobilitat prevista pels usos en estudi, s’estimen un increment de 2.697 
desplaçaments diaris associats a als nous usos en dia punta, la meitat dels quals tenen com 
a origen l’àmbit i l’altra meitat com a destinació. El dia punta s’estima en dia feiner, quan 
coincidiran totes les activitats en estudi.  

- En dia punta es preveuen les següents puntes de mobilitat generades per l’àmbit d’estudi:  

- Al matí: de 8 a 9 hores, amb 32 desplaçaments d’entrada i 183 de sortida.  
- Al migdia: de 14 a 15 hores, amb 139 desplaçaments d’entrada i 98 de sortida.  
- A la tarda: de 18 a 19 hores, amb 164 desplaçaments d’entrada i 95 de sortida.  

- Dels 2.697 nous desplaçaments diaris generats pels usos, 662 (22%) corresponen a 
desplaçaments amb turisme, motocicleta i taxi.  

- Els 662 desplaçaments associats al vehicle motoritzat un cop aplicats aquests índexs 
d’ocupació donen una mobilitat de 360 turismes/dia, 99 motos/dia i 11 taxis/dia relacionats 
amb l’àmbit, és a dir, la meitat (236) entren i l’altra meitat surten.  

- A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda pel transport privat (cotxe i 
motocicleta) i en taxi. De 18 a 19h.:  

- Cotxe: 21 desplaçament d’entrada i 13 de sortida. 
- Moto: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida. 
- Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida. 

- Dels 656 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 
56% s’efectuaran en metro, el 24% en bus i el 20% restant en Renfe. De 18 a 19h.:  

- Metro: 21 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.  
- Bus: 10 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.  
- Renfe: 8 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.  

- Dels 1.379 desplaçaments previstos en no motoritzats (anada i tornada), es preveu que el 
92% s’efectuaran a peu i el 8% restant en bicicleta/VMP. De 18 a 19h.:  

- A peu: 80 desplaçament d’entrada i 43 de sortida.  
- En bici/VMP: 7 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.  
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- L’increment de mobilitat generada en cotxe per les noves activitats en hora punta en cap 
cas alterarà el nivell de servei de les vies d’accés a l’àmbit d’estudi, atenen al baix volum de 
desplaçaments previstos.  

- El 76% de la mobilitat prevista en cotxe per les noves activitats en hora punta (18-19h.) 
correspondrà a l’ús d’habitatge: 20 desplaçaments d’entrada i 8 de sortida. L’ús industrial 
generarà 1 desplaçament d’entrada i 1 de sortida. Pel que fa als serveis annexes als 
aparcaments de Can Mercader i del camp de futbol de la UE. St. Ildefons, s’estima 1 
desplaçament d’entrada i 1 de sortida en cadascun d’ells.  

- L’itinerari alternatiu d’accés al Polígon Industrial Solanes a través de la sortida de St. 
Ildefons (ctra. B-20), no suposarà cap estalvi de temps pels vehicles provinents de l’oest i 
del nord-oest i que a dia d’avui accedeixen pel sud del Polígon Industrial Solanes:  

- El temps d’arribada és el mateix i, per tant, és de preveure que només una part 
reduïda del trànsit que accedeix actualment pel sud del polígon des de la Ronda de 
Dalt, a través de l’Av. del Maresme (Av. del Maresme > Pg. dels Ferrocarrils Catalans 
> carrer del Silici o carrer de l’Energia), opti per fer-ho a partir del nou accés de St. 
Ildefons, a través de l’Av. de Ramon Frontera (Av. de Ramon Frontera > c. de Joan N. 
Garcia-Nieto > c. Antonio de los Ríos Rosas).  

- S’ha analitzat l’ocupació de les expedicions dels autobusos que donen cobertura a l’àmbit 
d’estudi i s’ha constatat que, en horari punta de migdia (14-15h.) de dia feiner, les 
expedicions funcionen lluny del nivell de saturació. Tenint en compte la xarxa de transport 
públic que trobem a la zona d’influència es considera que la baixa demanda prevista en 
transport públic en l’hora punta podrà ser absorbida sense dificultats per l’oferta actual.  

- L’oferta de transport públic (ferrocarril i autobús) que dóna servei a la zona en estudi, amb 
una freqüència de pas acceptable al llarg del dia satisfà amb escreix l’increment de 
demanda generada per les noves activitats. Els viatges estimats en bus en hora punta (16 
desplaçaments sumant entrades i sortides) no saturaran la capacitat de les expedicions de 
les línies que, com posen de manifest les fotografies que segueixen, resten lluny de la seva 
capacitat màxima.  

- Es constaten deficiències d’accessibilitat al llarg del carrer d’Isaac Albéniz i al carrer d’accés 
a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons.  

- El carrer d’Isaac Albéniz connecta el carrer d’Antonio de los Ríos Rosas amb 
l’aparcament del Parc de Can Mercader i un dels accessos al Parc i a les seves 
instal·lacions. El carrer d’Isaac Albéniz està asfaltat i és de doble sentit de circulació, 
ja que porta a un cul-de-sac. És l’únic accés rodat a l’aparcament, el qual té l’horari 
restringit a 6 a 23 hores. Quant a l’accessibilitat, el carrer d’Isaac Albéniz no disposa 
de voreres ni de fanals (veure les fotografies que segueixen). Tampoc el carrer 
d’accés a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons (veure fotos de 
l’itinerari a peu des del Parc de Can Mercader fins l’estació de metro de St. Ildefons).  

- Al c. Antonio de los Ríos Rosas s’hi detecta manca de passos de vianants i trams de 
vorera estrets que el nou projecte haurà d’adaptar. La reordenació prevista del c. 

Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà de disposar 
de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre 
VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep 
Tarradellas a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer 
Isaac Albéniz.  

- La nova ordenació proposada al conjunt de l’àmbit haurà de garantir el compliment 
de la Llei 13/2014 i de l’Ordre VIV/561/2010 en matèria d’accessibilitat, així com les 
correctes condicions d’il·luminació de la via pública atenent a la normativa vigent. És 
imprescindible que el nou projecte incorpori pals de llum i voreres al llarg de totes 
dues vies, atenent als criteris de l’Ordre VIV/561/2010.  

- L’àmbit en estudi és accessible en bicicleta/VMP i es troba ben connectat a la xarxa de 
carrils bici del de Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat mitjançant els carrils bicicleta de l’Av. 
Josep Tarradellas i de la ctra. de l’Hospitalet, i els itineraris amb prioritat per a bicicletes que 
enllaça amb aquestes vies ciclables:  

- El carril bici de l’Av. Josep Tarradellas i té una amplada aproximada de 1 metre per 
carril. Disposa de trams disposats en calçada i altres sobre vorera. El tram més 
proper a l’àmbit d’estudi i que enllaça fins al c. Joan Garcia-Nieto, s’ubica sobre 
vorera i transita davant dels edificis residencials de l’ARE de la Remunta.  

- El carril bici de la ctra. de l’Hospitalet és bidireccional, s’ubica sobre vorera i té una 
amplada aproximada de 1 metre per carril. Connecta amb el Parc de Can Mercader.  

- A destacar també la xarxa de carrers amb prioritat per a bicicleta del barri de St. 
Ildefons (Av- St. Ildefons, Av. rep. Argentina, Av. Isabel Allende) i els carrers zona 30 
que complementen la xarxa ciclable de la ciutat. 

- La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a 
enllaçar amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

- La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el 
detall, haurà de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les 
exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. 
Josep Tarradellas a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer 
Isaac Albéniz. 

 
Mesures a adoptar  

- Reurbanització del carrer Antonio de los Ríos Rosas  
- L’obertura i reurbanització del carrer Antonio de los Ríos Rosas caldrà que compleixi 

amb les exigències d’accessibilitat de l’Ordre VIV/561. Respecte a les voreres, caldrà 
que tinguin una amplada lliure de pas mínima de 1,8 m. Excepcionalment es pot reduir a 
1,5 m. en zones consolidades.  

- La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas 
fins a enllaçar amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat.  
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- La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix 
el detall, haurà de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les 
exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de 
l’Av. Josep Tarradellas (al llarg de 150 metres) a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, 
fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.  

- Noves voreres i fanals als vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader 
i del camp de futbol de St. Ildefons.  
- Els vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i al camp de 

futbol de la UE. Sant Ildefons haurà de disposar de fanals i voreres accessibles per a 
PMR, complint amb les exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Respecte a l’enllumenat 
exterior, l’àmbit d’estudi complirà amb la normativa ambiental requerida (Art. 23 Energia. 
Enllumenat exterior). El cost corresponent a la construcció de les noves voreres i fanals 
d’accés a l’aparcament de Can Mercader i al camp de futbol de St. Ildefons es xifra en 
145.465 €.  

- Difusió de l’oferta de transport públic  
- Es proposa que des dels equipaments, zona verda i des de l’activitat industrial (a 

definir) es doni a conèixer la informació necessària als usuaris per tal que 
aquests coneguin les diferents alternatives existents a través de mapes de la 
xarxes de transports i de les aplicacions mòbil de transports. S’estima un cost de 
5.000 € associat a la mesura.  

- Places de bicicleta  
- Atenent als requeriments del Decret 344/2006 en matèria d’aparcament de bicicletes, 

l’àmbit d’estudi hauria de contemplar la reserva de 656 places d’aparcament.  
- Els aparcaments de bicicletes s’hauran de situar fora de la via pública.  
- L’Ajuntament s’haurà de fer càrrec de les places requerides en sòl públic i els promotors 

privats, d’aquelles requerides en sòl privat.  
- De les places requerides, 584 corresponen als habitatges i s’ubicaran entre les plantes 

soterrani i un local de PB.  
- Respecte a les 72 places requerides que no estan incloses dintre dels habitatges, es 

necessitaran 36 barres de tipus U-invertida (2 places per unitat). S’estima un cost de 
4.140 € associat a la mesura.  

- Places de turismes  
- Està previst que els habitatges (150 lliures i 142 HPO) disposin de dues plantes 

soterrani d’aparcament que permetrà complir amb els requeriments de places de 
turisme que estableix la normativa urbanística metropolitana (article 298): en sòl urbà 
una plaça per cada habitatge de més de 130 m2 o una plaça per cada dos habitatges de 
80 a 130 m2 i una plaça per cada quatre habitatges menors de 80 m2, tot referit a 
superfície construïda.  

- En principi es contempla que els habitatges lliures tindran una mida de 100 m2, i una 
necessitat de places mínimes resultant de 75 places segons el PGM. Es preveu que 
disposin de dues plantes soterrani amb 55 places de turisme cadascuna.  

- En principi es contempla que els habitatges HPO tindran una mida de 70 m2 i una 
necessitat de places mínimes resultant de 36 places segons el PGM. Es preveu que 
disposin de dues plantes soterrani amb 23 places de turisme cadascuna.  

- En el cas de la edificació no privada, i en funció dels allotjaments accessibles, es 
complirà amb els requeriment de places d’aparcament accessibles.  

- Estacionament i recàrrega de vehicles elèctrics: tal i com estipula el Real Decreto 
1053/2014, caldrà que l’aparcament tingui preparada la infraestructura per adaptar les 
places per a recàrrega de vehicle elèctric. Inicialment, la previsió de punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics és del 15% de places d'aparcament servides. Es proposa que els 
punts de recàrrega siguin semiràpids (mínim 7KW).  

 
 

18. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER, INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA PER A 
L’ADMINISTRACIÓ I ANNEX COMPLIMENT ART. 99.1.c DEL RLLU  

S’incorpora com Annex 3 l’estudi, l’informe i l’annex. 

De forma resumida s’indiquen les conclusions més importants obtingudes:  

L’àmbit del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat és un àmbit complex perquè es tracta 
d’uns terrenys residuals pendents d’ordenació ubicats entre el polígon Famades i diverses 
infraestructures (via de FFCC, Ronda de Dalt, Canal de la Infanta). Pertany al municipi de 
Cornellà, però està ubicat al costat del barri residencial de la Remunta de l’Hospitalet de 
Llobregat.  

El present Estudi Econòmic analitza la viabilitat del Polígon d’actuació urbanística (PAU) inclòs 
a la MpPGM. El PGM vigent qualifica aquests terrenys majoritàriament de sistemes i no els 
inclou en cap àmbit de gestió. A l’altre costat de la via de FFCC hi ha una peça de sòl 
urbanitzable no delimitat, qualificada d’equipaments metropolitans (clau 7c). La resta de 
terrenys inclosos al Polígon d’actuació urbanística que es delimita, són majoritàriament 
sistemes de vials, espais lliures i ferroviari.  

La modificació de planejament delimita un PAU amb l’objectiu de concentrar tota l’edificabilitat 
en edificis residencials a la franja de terreny entre el polígon Famades i la via del tren, de 
manera que s’entengui com un prolongació dels edificis d’habitatge propers del barri de la 
Remunta de l’Hospitalet de Llobregat, així com qualificar una petita parcel.la d’industrial per 
completar una illa del polígon Famades. La resta de l’àmbit està qualificat de sistemes (espais 
lliures, vialitat i sòl ferroviari).  

Els terrenys comprenen una parcel.la d’equipament privat (clau 7c) de 4.909 m² i una parcel.la 
industrial (clau 22a) de 608 m², així com terrenys de sistemes públics que al no estar inclosos 
en cap àmbit s’han d’obtenir per expropiació.  
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En el present estudi de viabilitat econòmica s’han estudiat els beneficis i càrregues de la 
transformació urbanística proposada amb la modificació de planejament, així com els valors 
del sòl actual de l’àmbit, per garantir que la operació urbanística és rendible i que representa 
una millora econòmica respecte el planejament vigent que incentivi el desenvolupament 
urbanístic.  

En aquest sentit s’han estudiat els diferents usos del planejament mitjançant estudis de 
mercat d’operacions de compravenda comparables així com diverses publicacions 
professionals especialitzats en els sectors. S’ha utilitzat el mètode de comparació de mercat 
per definir el valor dels diferents usos i el mètode residual estàtic per obtenir els valors de 
repercussió quan no s’han trobat mostres suficients de sòl. Amb aquests valors contrastats i el 
sostre del nou planejament s’han calculat els ingressos de promoció apropiables per part de la 
propietat; els ingressos obtinguts un cop deduïda la cessió obligatòria d’aprofitament, són de 
13.474.149 €.  

Pel que fa a les despeses de transformació, s’ha tingut en compte tant la urbanització dels 
espais lliures i vials de l’àmbit com l’adaptació dels espais lliures veïns i l’enderroc de els 
edificacions existents. També s’ha tingut en compte la indemnització necessària per a totes 
aquelles activitats i usos incompatibles amb el desenvolupament del nou planejament. 
Finalment s’han considerat despeses de comercialització, gestió i d’imprevistos associades a 
la transformació urbanística, obtenint un valor total de costos associats al planejament de 
6.109.665 €.  

Mitjançant el mètode residual dinàmic, considerant una TIR del 10%, adequada per aquest 
tipus de promoció, s’obté un valor de sòl abans d’urbanitzar de 367 €/m²s (VAN), 6.285.721 €. 
Hem realitzat un anàlisi de sensibilitat variant la taxa interna de rendibilitat (8% TIR – 12% TIR), 
obtenint uns resultats que oscil·len entre 356 €/m²s a 378 €/m²s. Considerem que l’operació 
resulta viable i aquests valor de sòl són similars als dels terrenys industrials del polígon 
d’activitat econòmica Famades.  

En aquest sentit es conclou que la transformació urbanística proposada és suficientment 
atractiva per incentivar la transformació, si bé cal esmentar que el valor obtingut amb la nova 
MpPGM és quelcom superior al valor dels terrenys d’acord al planejament vigent.  

D’aquesta manera la proposta de modificació aconsegueix resoldre aquests terrenys residuals 
i amb dèficits d’urbanització, millorant la connexió entre aquesta zona i el barri de la Remunta 
(a partir de l’Avinguda Josep Tarradellas i la reurbanització del Canal de la Infanta), i aportant 
habitatge protegit al municipi.  

 

19. AGENDA 

El projecte de reparcel·lació s'haurà d'aprovar en un termini  màxim de tres anys a partir de 
l'aprovació definitiva de la MpPGM, i les obres d'urbanització s'hauran d'executar en un  termini  
màxim de tres anys des  de la fermesa  administrativa del projecte de reparcel·lació. 

El termini màxim per la construcció dels habitatges protegits és de 2 anys per l’inici de les 
obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per la seva 
finalització, a comptar des de la data de la concessió de la llicencia.  

 

 

Cornellà de Llobregat, gener de 2023 

 

 

 

 

  

 

 

Enric Batlle Durany                                       Joan Roig Duran                            Abel Porcar Badal 

Batlle i Roig Arquitectura 
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A. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1.            Objectiu 

El present document té per objectiu la modificació puntual del Pla General Metropolità 
(“MpPGM”) per a la reordenació de l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt a Cornellà 
de Llobregat. 

 

Art. 2.            Àmbit  

L’àmbit de la MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de 
Dalt i del Ferrocarril a l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

La superfície de l’àmbit és de 97.647 m². 

Aquest àmbit es delimita en els plànols d’informació i d’ordenació que integren la present 
Modificació puntual del PGM. 

 

Art. 3. Marc legal 

Aquesta MpPGM s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret el Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(“TRLUC”), el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (“RLUC”), les Normes Urbanístiques del PGM i altres disposicions d’aplicació. 

 

Art. 4.            Contingut 

El contingut d’aquesta MpPGM dona compliment a allò previst a l’article 96 i concordants del 
TRLUC, així com del RLUC i està format pels documents següents: 

- Memòria  

- Normes Urbanístiques 

- Documentació gràfica:  

i.01  Emplaçament 
 i.02 Fotoplà 
 i.03 Estat actual 
 i.04 Planejament vigent 
 i.05 Estructura de la propietat 
 o.01 Zonificació 
 o.02 Ordenació de l'edificació (planta i secció) 
           im.01 Imatge de la proposta (planta) – plànol no normatiu 
           im.02 Imatges de la proposta – plànol no normatiu 
           s.01 Serveis existents. Telecomunicacions 
           s.02 Serveis existents. Aigua 

 
           s.03 Serveis existents. Gas 
           s.04 Serveis existents. Electricitat  

- Annexes 

Tenen caràcter normatiu les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació o.01 Zonificació i 
o.02 Ordenació de l’edificació. 

 

Art. 5.             Obligatorietat 

Les determinacions d’aquesta MpPGM obliguen per igual a l’Administració i als particulars, i 
totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han de subjectar-se 
al mateix. 

 

Art. 6.              Interpretació 

Aquestes  normes  s’interpreten  atenent  al  seu  contingut  i  amb  subjecció  als objectius i  
finalitats de la MpPGM expressats en la Memòria i de conformitat amb el que disposa el 
Capítol II del Títol Preliminar del Codi Civil. 

En cas de discordança entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les segones 
d’acord amb l’article 10 del TRLUC. En cas de discrepància entre diferents determinacions 
gràfiques, prevaldran primer les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a escala 
gràfica més detallada. Finalment, prevaldran les que generin majors cessions de sòl. 

 

Art. 7.            Normativa aplicable 

En tot allò que no sigui objecte de regulació específica en les Normes i els plànols d’ordenació 
d’aquesta MpPGM, seran d’aplicació les Normes Urbanístiques i les Ordenances d’Edificació 
del Pla General Metropolità. 

 

Art. 8.             Modificació 

Les previsions d’aquesta MpPGM podran ser modificades, prèvia motivació i justificació, 
seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a petició dels 
interessats, segons preveu la legislació vigent i en concret l’article 96 del TRLUC. 

 

Art. 9.             Vigència 

La vigència d’aquesta MpPGM serà indefinida en tant que no es procedeixi a la seva revisió o 
modificació. 
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Art. 10.               Iniciativa 

D’acord amb el que estableix l’article 101.3 del TRLUC, l’Ajuntament assumeix expressament la 
iniciativa pública per a la formulació de la MpPGM. 

 

B. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 11.              Classificació del sòl  

El sòl que constitueix l’àmbit de la present modificació de planejament és classificat com a sòl 
urbà. 

 

Art. 12.              Qualificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit d’aquesta MPGM es qualifica en zones i sistemes. 

S’entén per zona aquella part del terreny dins la qual, i ateses les previsions de la present 
MpPGM, es poden exercir els drets relatius a l’edificació. 

S’entén per sistema els terrenys que es reserven a les comunicacions, als equipaments 
comunitaris i als espais lliures públics.  Els sòls que aquesta MpPGM qualifica com a sistema 
general ferroviari, viari, espais lliures i equipament públic seran objecte de cessió obligatòria i 
gratuïta a l’Ajuntament.  

 

Regulació de sistemes 

 

Art. 13.             Sistema general ferroviari (clau 3) 

Es mantenen els sòls qualificats de sistema general ferroviari pel PGM. Aquests sòls, que no 
estan ocupats per la via fèrria ni la seva plataforma, es podran urbanitzar com a espais lliures i 
podran ser d’accés públic, d’acord amb l’article 194 de les Normes Urbanístiques del PGM. 

 

Art. 14.             Servituds Ferroviàries 

1. Són d’aplicació en el present document i en els projectes que desenvolupin la present 
Modificació,  la Llei del Sector Ferroviari (Llei 38/2015, de 29 de setembre), el 
Reglament del Sector Ferroviari (RD 2387/2004, de 20 de desembre) i el Estatut de 
l’entitat pública empresarial ADIF (RD 2395/2004, de 30 de desembre). En aquest 
sentit, els projectes hauran de tenir en compte les prescripcions del present article. 

2. La zona de domini públic, de protecció i la línia de límit d’edificació de la línia ferroviària 
són les recollides en el plànol o.1 i o.3 d’acord amb la Llei del Sector Ferroviari (Llei 
38/2015, de 29 de setembre) i el Reglament del Sector Ferroviari (RD 2387/2004, de 20 
de desembre).  

a. La zona de domini públic, en tractar-se de sòl urbà amb planejament de detall, 
comprèn els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formen part de la 
Xarxa Ferroviària d’Interès General i una franja de terreny de 5 metres a cada 
costat de la plataforma, mesurada en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la 
mateixa, des de l’aresta exterior de l’explanació.  

b. La zona de protecció, igualment en tractar-se de sòl urbà amb planejament de 
detall, consisteix en una franja de terreny a cada costat de les mateixes 
delimitada, interiorment, per la zona de domini públic i exteriorment per dues 
línies paral·leles situades a 8 metres de les arestes exteriors de l’explanació. 

c. La línia límit de l’edificació es situa a 20 metres de l’aresta més propera a la 
plataforma, en les línies ferroviàries que formen part de la Xarxa Ferroviària 
d’Interès General i que discorren per zones urbanes.  

3. Les limitacions en les zones de domini públic i de protecció són: 

Per executar, en les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura 
ferroviària, qualsevol tipus d’obra o instal·lacions fixes o provisionals, canviar el destí de 
les mateixes o el tipus d’activitat que s’hi poden realitzar en elles i plantar o talar arbres, 
es requerirà la prèvia autorització de l’administrador d’infraestructures ferroviàries. 
L’exposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de les competències d’altres 
administracions públiques. 

Qualsevol obra que tingui per finalitat salvaguardar paisatges o construccions o limitar 
el soroll que provoca el trànsit per les línies ferroviàries, seran costejades pels 
promotors de les mateixes. No obstant, en la zona de domini públic, caldrà autorització 
prèvia de l’administrador d’infraestructures ferroviàries, quan siguin necessàries per la 
prestació del servei o quan la prestació d’un servei d’interès general ho requereixi. 

En la zona de protecció no es podran realitzar obres, ni es permetran més usos que els 
compatibles amb la seguretat prèvia autorització. Es podran autoritzar per raons 
d’interès general quan ho requereixi el millor servei o per raons de seguretat. 

En les zones urbanes i prèvia autorització de l’administrador, es podran realitzar en la 
zona de domini públic, obres d’urbanització que millorin la integració del ferrocarril. En 
cap cas s’autoritzaran obres o instal·lacions que puguin afectar la seguretat de la 
circulació ferroviària, perjudiquin la infraestructura o impedeixin l’adequada explotació. 

En les sol·licituds de llicència d’obres d’edificació destinades a ús residencial en sectors 
de planejament que inclouen el Sistema general ferroviari o són contigus a aquest, 
hauran d’aportar un Estudi de sorolls i vibracions redactat per un tècnic competent, que 
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defineixi les mesures de protecció necessàries, en relació amb la infraestructura 
ferroviària, per tal d’assegurar els nivells d’immissió de sorolls i de transmissió de 
vibracions, originats per la circulació dels trens, que es mantinguin dins els nivells 
legalment establerts, així com definir les mesures a adoptar per assegurar que l’índex 
de percepció de sorolls i vibracions a l’interior de les edificacions no supera els límits  

 

Art. 15.          Sistema viari (clau 5) 

Correspon aquesta qualificació als sòls que es destinen al sistema viari d’acord amb els 
articles 196 a 199 de les Normes del PGM. 

 

Art. 16.          Espais lliures (clau 6b) 

Correspon aquesta qualificació als sòls que es destinen al sistema general d’espais lliures 
d’acord amb els articles 200 a 204 de les Normes del PGM. 

 

Art. 17.          Equipaments (clau 7b) 

Correspon aquesta qualificació als sòls que es destinen al sistema d’equipaments d’acord amb 
els articles 212 a 217 de les Normes Urbanístiques del PGM.  

Aquests sòls s’ordenaran mitjançant un Pla Especial que en concretarà l’ús i les condicions 
d’edificació, d’acord amb l’article 214 de les Normes Urbanístiques del PGM.  

 

Art. 18.           Protecció de sistemes (clau 9) 

Correspon aquesta qualificació als espais de protecció de sistemes generals, d’acord amb 
l’article 174 de les normes Urbanístiques del PGM. 

 

Regulació de zones 

 

Art. 19.          Regulació del sòl qualificat de zona subjecta a ordenació volumètrica – habitatge   
lliure (clau 18-HL) 

El tipus d’ordenació de l’edificació previst és el d’edificació en volumetria específica de 
configuració flexible.  

Les condicions d’edificació en aquesta zona són les següents: 

-    Condicions d’ús: en la zona 18-HL l’ús principal és el d’habitatge plurifamiliar.  

- Edificabilitat màxima: L’edificabilitat màxima de la zona 18-HL és de 15.000 m². 

- Densitat: S’admetrà una densitat màxima d’1 habitatge/100 m2 sostre. 

- Parcel·la única.  

- Perímetre i perfil regulador: En els plànols de regulació de l’edificació o.02 s’estableixen 
els perímetres i els perfils reguladors màxims en els quals s’haurà d’encabir l’edificació.  

-    Alineació obligatòria al carrer d’Antonio de los Ríos Rosas. 

- Cossos sortints: S’admeten els cossos sortints oberts per fora del perímetre regulador, 
tret del tester enfrontat a la zona 18-HP, amb un vol màxim de 1,80 m. No s’admeten els 
cossos sortints tancats ni semitancats. 

- Cota reguladora i alçada màxima: La cota reguladora de planta baixa de la zona 18-HL és 
la rasant del carrer d’Antonio de los Ríos Rosas en el punt situat en l’extrem est de la 
façana de la parcel·la. A partir d’aquesta cota s’estableix una alçada reguladora màxima 
de 37,00 m, corresponent a PB+10. Per sobre de l’alçada reguladora màxima només es 
permetran els elements de cobertura, els badalots de les escales / ascensors, les 
baranes i els elements tècnics de les instal·lacions, amb una alçada màxima de 3 m.  

- Les plantes destinades a aparcament s’ubicaran per sota de la cota del Canal de la 
Infanta. En el cas que alguna planta per sota de la cota reguladora de planta baixa 
sobresurti més d’un metre per damunt del terreny exterior definitiu i es destini a un ús 
diferent de l’aparcament, aquesta part de la planta passarà a computar a efectes 
d’edificabilitat, sense afectar l’alçada i el número de plantes màxims, que es continuaran 
computant a partir de la cota reguladora de planta baixa. 

- Ocupació de l’edificació: S’estableix una ocupació màxima de l’edificació d’un 100% en 
plantes soterrani i baixa. 

- Separació mínima a zona 18-HP: 5 metres a partir de la planta primera. La planta situada 
en aquesta franja tindrà una cota de coronació obligatòria en les dues façanes de 5,50 
metres, comptats des de la cota reguladora de planta baixa 1 (CRPB 1). Aquesta cota de 
coronament es podrà reajustar amb un estudi volumètric del conjunt que es tramitarà 
conjuntament amb la llicència d’obres i amb la conformitat dels propietaris de les dues 
zones 18. 

- Testers confrontants de les claus 18-HL i 18-HP: Sempre podran tenir finestres els banys, 
els distribuïdors, els trasters i les habitacions d’armaris, els safareigs i estenedors, i 
similars. La resta d’espais, els destinats a sala, menjador, cuina i dormitori, a efectes de 
preservació de la intimitat, només podran tenir finestres en aquests testers confrontants 
de les dues claus 18-HL i 18-HP, quan tinguin una distància mínima en recta horitzontal a 
la paret oposada de 20 metres. 

- Sòl privat d’ús públic: S’estableix l’obligació de reservar un pas per a ús públic d’una 
amplada mínima de 16m des del gàlib màxim al costat est de la parcel·la. Aquest espai 
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obert a l’exterior només podrà tenir elements de suport estructural, i no computarà a 
efectes de l’edificabilitat. 

- Criteris estètics del conjunt: La planta baixa tindrà un tractament continu fins a la rasant 
del carrer coherent amb la resta de la façana en alçada. 

 

 

Art. 20.    Regulació del sòl qualificat de zona subjecta a ordenació volumètrica - 
habitatge de protecció (clau 18-HP) 

El tipus d’ordenació de l’edificació previst és el d’edificació en volumetria específica de 
configuració flexible.  

Les condicions d’edificació en aquesta zona són les següents: 

- Condicions d’ús: en la zona 18-HP l’ús principal és el d’habitatge plurifamiliar amb règim 
de protecció pública. La meitat de d’aquest sostre d’habitatge haurà de destinar-se al 
règim de lloguer. 

- Edificabilitat màxima: L’edificabilitat màxima de la zona 18-HP és de 10.000 m² per a 
habitatge de protecció oficial en règim general. 

- Densitat: S’admetrà una densitat màxima d’1 habitatge / 70 m2 sostre. 

- Parcel·la única. 

- Perímetre i perfil regulador: En els plànols de regulació de l’edificació o.02 s’estableixen 
els perímetres i els perfils reguladors màxims en els quals s’haurà d’encabir l’edificació. 

- Alineació obligatòria al carrer d’Antonio de los Ríos Rosas. 

- Cossos sortints: S’admeten els cossos sortints oberts per fora del perímetre regulador, 
tret del tester enfrontat a la zona 18-HL, amb un vol màxim de 1,80 m. No s’admeten els 
cossos sortints tancats ni semitancats. 

- Cota reguladora i alçada màxima: La cota reguladora de planta baixa de la zona 18-HP 
és la rasant del carrer d’Antonio de los Ríos Rosas en el punt situat al mig de la façana 
parcel·la. A partir d’aquesta cota s’estableix una alçada reguladora màxima de 56,00 m, 
corresponent a PB+16. Per sobre de l’alçada reguladora màxima només es permetran 
els elements de cobertura, els badalots de les escales / ascensors, les baranes i els 
elements tècnics de les instal·lacions, amb una alçada màxima de 3 m.  

- Les plantes destinades a aparcament s’ubicaran per sota del Canal de la Infanta. En el 
cas que, alguna planta per sota de la cota reguladora de planta baixa sobresurti més 
d’un metre per damunt del terreny exterior definitiu i es destini a un ús diferent de 
l’aparcament, aquesta part de la planta passarà a computar a efectes d’edificabilitat, 

sense afectar l’alçada i el número de plantes màxims, que es continuaran computant a 
partir de la cota reguladora de planta baixa. 

- Soterranis: Els soterranis podran ocupar tota la parcel·la privada. 

- Ocupació de l’edificació: S’estableix una ocupació màxima de l’edificació d’un 100% en 
plantes soterrani i baixa.  

- Separació mínima a zona 18-HL: 5 metres a partir de la planta primera. La planta situada 
en aquesta franja tindrà una cota de coronació obligatòria en les dues façanes de 5,50 
metres, comptats des de la cota reguladora de planta baixa 1 (CRPB 1). Aquesta cota de 
coronament es podrà reajustar amb un estudi volumètric del conjunt que es tramitarà 
conjuntament amb la llicència d’obres i amb la conformitat dels propietaris de les dues 
zones 18. 

- Testers confrontants de les claus 18-HL i 18-HP: Sempre podran tenir finestres els 
banys, els distribuïdors, els trasters i les habitacions d’armaris, els safareigs i 
estenedors, i similars. La resta d’espais, els destinats a sala, menjador, cuina i dormitori, 
a efectes de preservació de la intimitat, només podran tenir finestres en aquests testers 
confrontants de les dues claus 18-HL i 18-HP, quan tinguin una distància mínima en 
recta horitzontal a la paret oposada de 20 metres. 

-   Criteris estètics del conjunt: La planta baixa tindrà un tractament continu fins a la rasant 
del carrer coherent amb la resta de la façana en alçada. 

 

Art. 21.              Regulació del sòl qualificat de la zona Industrial (clau 22a) 

Correspon aquesta qualificació als sòls Industrials que es regulen d’acord amb els articles 348 
a 352 de les Normes Urbanístiques del PGM. 

 

Art. 22.  Mesures ambientals dels projectes d’edificació 

Els projectes d’edificació que desenvolupin la MPGM tindran en compte els objectius 
ambientals definits a la memòria. 

 

C. GESTIÓ I URBANITZACIÓ 

Art. 23. Polígon d’actuació i gestió urbanística 

Es preveu desenvolupar el planejament en un únic polígon d’actuació grafiat en el plànol 
d’ordenació o.1 , amb una superfície de 29.090 m². 

D’acord amb allò establert als articles 116 i següents del TRLUC, l’execució urbanística de les 
determinacions del present instrument de planejament urbanístic requerirà la tramitació del 
corresponent instrument de gestió urbanística. 
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Qualsevol sol·licitud de llicència resta condicionada a la aprovació i vigència del respectiu 
projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 

 

Art. 24. Sistema d’actuació urbanística 

El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, d’acord 
amb el que estableixen el TRLUC i el RLUC. 

 

Art. 25. Deure de cessió 

Són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Administració els sòls de sistemes previstos a la present 
MpPGM. Els sòls de sistemes es cediran urbanitzats segons els criteris establerts a la present 
MpPGM i d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat. 

D’acord amb l’article 43.1c del TRLUC, els propietaris del sòl resten obligats a cedir a 
l’Administració actuant el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit (article 43.1c: En el cas 
que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre 
edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, a part de la cessió 
ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de 
l’increment de l’aprofitament urbanístic). 
 
L’aprofitament urbanístic que correspon a l’Ajuntament de Cornellà, d’acord amb la referida 
normativa aplicable, es concentrarà en la part que correspongui a habitatge protegit. 

Aquesta cessió es farà efectiva complint les disposicions normatives d’aplicació, amb 
l’aprovació del projecte de reparcel·lació. 

 

Art. 26. Projecte d’urbanització 

La definició i detall de les obres d'urbanització públiques a executar serà objecte del 
corresponent projecte d'urbanització. 

El projecte d’urbanització anirà a càrrec dels propietaris dels sòls que integren el polígon 
d’actuació. No podrà modificar les previsions d’aquest Pla, sense perjudici que afectin les 
adaptacions a la topografia o millorar el traçat de les xarxes. 

El projecte d’urbanització contindrà els projectes d’obres necessaris per a la realització de les 
obres de pavimentació viària, instal·lacions i xarxes de serveis públics d’infraestructura, jardins, 
arbrat, pavimentació, mobiliari i instal·lacions dels espais lliures i vials d’acord amb l’article 72 
del TRLUC. 

Així mateix, el projecte d’urbanització establirà els criteris per al tractament del sòl privat d’ús 
públic. Les seves obres s’executaran conjuntament amb les del projecte d’edificació de la 
parcel·la a la què pertanyi. 

El projecte d’urbanització es referirà a la totalitat de l’àmbit de planejament i adequarà la 
secció dels carrers  a les noves necessitats derivades de la implantació dels nous usos per a la 
transformació de l’àmbit.  

El projecte d’urbanització es redactarà d’acord amb els objectius ambientals definits a 
l’Informe ambiental del present document i incorporarà les mesures descrites pertinents per 
assolir-los.  

 

Art. 27. Pla d’etapes 

El projecte de reparcel·lació s'haurà d'aprovar en un termini  màxim de tres anys a partir de 
l'aprovació definitiva de la MpPGM, i les obres d'urbanització s'hauran d'executar en un  termini  
màxim de tres anys des de la fermesa administrativa del projecte de reparcel·lació. 

El termini màxim per la construcció dels habitatges protegits és de 2 anys per l’inici de les 
obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per la seva 
finalització, a comptar des de la data de la concessió de la llicencia.  

 

                      Disposició final única 

El contingut de la present MpPGM entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la seva 
aprovació definitiva en el corresponent Diari Oficial. 

 

ANNEX NORMATIU: Fitxa Polígon d’actuació 

1. Àmbit  

Superfície de 29.090 m²  

2. Paràmetres bàsics de l’ordenació urbanística 

Qualificació del sòl, sostre edificable i usos: 

Sistemes 
• Sistema viari, clau 5: 6.425 m2 
• Sistema ferroviari, clau 3: 5.550 m2 
• Espais lliures, clau 6b: 14.269 m2  

Zones 

• Zona d’ordenació volumètrica específica de configuració flexible, clau 18hl: 1.542 
m2       
Sostre edificable màxim: 15.000 m2 

Densitat: 1 habitatge / 100 m2 sostre 

• Zona d’ordenació volumètrica específica de configuració flexible, clau 18hp: 696 
m2 
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Sostre edificable: 10.000 m2 

Densitat: 1 habitatge / 70 m2 sostre 

• Zona industrial, clau 22a: 608 m2 
Sostre edificable màxim: 1.219 m2  
Regulació: articles 348 a 352 de les Normes Urbanístiques del PGM. 
 

3. Condicions de gestió 

Sistema i modalitat de l’actuació: reparcel·lació per compensació bàsica 

Obligacions del Polígon: Són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Administració els sòls de 
sistemes previstos a la present MpPGM. Els sòls de sistemes es cediran urbanitzats 
segons els criteris establerts a la present MpPGM, i en concret a l’article 26 de la present 
normativa, i d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat. 

Cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 

Els ajustos necessaris entre els límits de l’acord de delimitació municipal del 4 d’octubre 
de 2016 (Annex 5) i la urbanització actual de l’Hospitalet, son càrregues extra-sectorials a 
tots els efectes a càrrec del Polígon d’actuació. 

 

4. Terminis 

El projecte de reparcel·lació s'haurà d'aprovar en un termini  màxim de tres anys a partir 
de l'aprovació definitiva de la MpPGM, i les obres d'urbanització s'hauran d'executar en 
un  termini  màxim de tres anys des de la fermesa administrativa del projecte de 
reparcel·lació. 

D’acord amb l’article 68.2.h del RLUC, els terminis per a la construcció dels habitatges 
amb protecció oficial no seran superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per llur finalització, a comptar des de 
la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

 

 

 

 

 

 

5. Quadre de dades 

Clau Sòl 

m2 % Total m2 sostre Habitatges m2 sostre %  

18hl 1.542  5,30 15.000  15.000 lliure  60 

18hp 696  2,39 10.000  10.000 HPO 40 

22a 608 2,09 1.219 - - 

5 6.425  22,09 - - - 

3 5.550 19,08 - - - 

6b 14.269  49,05 - - - 

Total 29.090  100,00 26.219  25.000 100 
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ANNEX 1 



ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ ZONES VERDES 

JUSTIFICACIÓ SUPERFÍCIE I FUNCIONALITAT DE LES ZONES VERDES   

Segons l’art. 98 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya “TRLUC”, la modificació de 
figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic 
dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la 
superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 

Aquesta proposta, en cap cas redueix els espais destinats a espais lliure públics, sinó que 
augmenta la seva superfície en tant s’incrementa el sostre residencial. Els espais lliures públics i 
els equipaments públics guanyen superfície i funcionalitat. 

L’àmbit de la MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de Dalt 
i del Ferrocarril a l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

La superfície de l’àmbit és de 97.647 m². D’aquests, el Pla General Metropolità en qualifica 97.039 
m² de sistemes i 608 m² de zona industrial (clau 22a). 

   Planejament vigent 

El Pla General Metropolità de 1976 qualifica d’espai lliure públic el Parc de Can Mercader, situat 
entre els barris de Sant Ildefons i de l’Almeda, a l’oest de la Ronda de Dalt i a nord i sud del 
ferrocarril, on es troben els equipaments públics del Camp de futbol de Sant Ildefons i del 
Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader. Al costat d’ambdós equipaments es troben uns 
espais del Parc  ocupats per bosses d’aparcament i al costat del camp de futbol, un espai destinat 
a un club de petanca.  

      Ortofoto actual 

A l’altra banda de la Ronda i al nord del ferrocarril un terreny amb força pendent, sense accés 
des de la xarxa viària local i qualificat de sistema d’equipaments. Es tracta d’un espai residual 
molt vinculat al nus viari de la sortida de la Ronda.  

 



Per sota del ferrocarril, trobem les restes del Canal de la Infanta, en un espai força degradat i 
ocupat per petits horts, unes edificacions en situació de fora d’ordenació que impedeixen la 
connexió amb la xarxa viària de l’Hospitalet, un vial amb un sobreample que s’utilitza com a 
aparcament i una connexió amb el Parc de Can Mercader per sota el viaducte de la Ronda.  

            

 

La proposta ajusta i qualifica de protecció de sistemes (clau 9) les franges dels talussos existents 
que són elements funcionals de la C-32, fins a les arestes exteriors de les explanacions. La 
proposta qualifica d’espai lliure públic la resta de l’equipament situat a l’est de la Ronda i al nord 
del ferrocarril.  

 

La proposta ajusta les qualificacions de sistemes al destí actual, com a espais lliures públics i, els 
aparcaments i altres espais ocupats del Parc, com a equipaments públics en continuïtat amb els 
equipaments existents. 

L’espai situat a l’est de la Ronda i al nord del ferrocarril, conjuntament amb la resta d’espais del 
nus i amb el Parc de Can Mercader,  són un pulmó important per a la ciutat.  

Ordenar aquest conjunt i recuperar la traça del Canal de la Infanta com a eix verd entre el Parc 
de Can Mercader i l’ARE de la Remunta de l’Hospitalet són els grans objectius del present 
document. 

 

 

Planejament proposat 



 
 

 

 

 

 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

La proposta millora qualitativament els espais lliures públics ja que incrementa la qualitat 
ambiental. Li dona a cadascun dels àmbits la qualificació adequada a l’ús actual, la qualificació 
de protecció de sistemes i de sistema d’espais lliures públics a la finca situada a l’est de la Ronda 
i al nord del ferrocarril, millorant així els espais destinats a Parc, i de sistema d’equipaments 
públics aquells espais ocupats actualment per instal·lacions o aparcaments.  

Aquests canvis de qualificació ajustats als destins actuals, sumats a la urbanització d’aquests 
espais amb la recuperació del Canal i dels espais ocupats, resolent les escorrenties mal resoltes 
i la continuïtat entre els dos municipis són la gran millora qualitativa de l’espai lliure públic. 

 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

La superfície resultant de sistema general d’espais lliures és superior a la qualificada actualment 
pel planejament vigent en tant s’incrementa el sostre residencial. 

Per altra part, i els nous sòls destinats a equipaments comunitaris, incrementa la superfície 
actualment qualificada d’equipaments per sobre de la reserva mínima necessària. 

Ús Estàndard  Sostre 
Reserva mínima  

6b 7b 

Habitatge 

22,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre residencial 

25.000 m² 

5.625 m² 

15 m² espais lliures / 100 m² de sostre 
residencial 3.750 m²    - 

Altres 
usos 

7,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre altres usos 1.219 m² 91 m²  

Total 6b+7b 5.716 m²  

   
Increment proposta 

3.841 m² 2.000 m² 

5.841 m² 

 

Qualificació  
Planejament 

vigent 
Planejament 

proposat 
Diferència 

Espais lliures (clau 6b) 47.244 m² 51.085 m² +3.841 m² 

Equipaments (clau 7b) 23.109 m² 25.109 m² +2.000 m²  

Total 70.353 m² 76.194 m² +5.841 m²  

 

Per tot això exposat, queda justificada la superfície, la funcionalitat i la qualitat de les zones 
verdes proposades. 

 

Cornellà de Llobregat, gener 2023 

 

 

 

 

 

Enric Batlle Durany                                       Joan Roig Duran                            Abel Porcar Badal 

Batlle i Roig Arquitectura 
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1.  OBJECTE D’ESTUDI

L’objecte d’aquest estudi respon a l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada associat 
a la Modificació Puntual del Pla Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà 
de Llobregat.

La MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de Dalt i del Ferrocarril 
en l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

L’àmbit està situat a l’entorn de la Ronda de Dalt i del ferrocarril:

El ferrocarril està situat damunt d’una plataforma en el punt on finalitza la plana del riu 
Llobregat i comencen els diferents turons que configuren el territori. Creua l’àmbit en sentit 
est-oest. 

La Ronda creua l’àmbit en sentit nord-sud i se situa en la seva major part a una cota superior 
a la del terreny, damunt d’una plataforma o en viaducte.

A l’oest de la Ronda, per sobre i per sota del Ferrocarril, destaquen l’equipament esportiu del 
camp de futbol de la UE. Sant Ildefons i el parc de Can Mercader.

A l’est de la Ronda i per sota del Ferrocarril, hi ha un espai residual del polígon Solanes on es 
troben horts, restes de l’antic Canal, un vial i unes edificacions alineades a la rambla Solanes. 
Per sobre del Ferrocarril hi ha un espai amb força pendent, lliure d’edificacions.

Àmbit de MpPGM. Estat actual

Font: Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat
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La superfície de l’àmbit és de 97.646 m2. D’aquests, el Pla General metropolità en qualifica 97.039 m2

de sistemes i 608 m2 de zona industrial (clau 22a).

Zonificació proposada: 

Es proposa estructurar l’ordenació de l’àmbit partint de la traça del Canal de la Infanta com a 
eix verd connector. Es qualifica d’espai lliure públic.

S’ordena l’espai qualificat de vial que connecta la xarxa viària de Cornellà i de l’Hospitalet i 
ordena l’accés al parc de Can Mercader. 

S’ordena un nou conjunt de sòl privat qualificat de zona subjecta a ordenació volumètrica en 
continuïtat amb els edificis de l’ARE de la Remunta de l’Hospitalet situats a l’av. de Josep 
Tarradellas i Joan.

Es completa l’illa qualificada d’industrial del polígon Solanes, situada a la Rambla de Solanes.

S’ajusten les qualificacions d’espai lliure públic i d’equipaments al destí que tenen actualment i 
més adaptades a la topografia existent. S’incrementa la superfície d’equipaments junt als 
equipaments existents i s’incrementa la superfície d’espais lliures públics a l’entorn de les 
infraestructures.

Els objectius i criteris es podrien estructurar en tres eixos:

El Canal de la Infanta com a connector

o Recuperar la traça del Canal de la Infanta com a eix verd entre el centre urbà de
Cornellà, el Parc de Can Mercader, l'àrea de Solanes i el centre de l'Hospitalet.

o Fer un nou itinerari de mobilitat sostenible que faciliti a les bicicletes i vianants l'accés 
a les estacions de rodalies de Cornellà i l'Hospitalet, i la possible reobertura de l'estació 
de Sant Ildefons.

o Ordenar l'accés al complex esportiu de Can Mercader.

o Resoldre les recollides d'aigües de l'àmbit.

La porta nord al polígon Solanes

o Ordenar la vora del polígon Solanes en continuïtat amb l'ARE de la Remunta de
l'Hospitalet. 

o Donar continuïtat a la vialitat dels dos municipis.

o Introduir nous usos que promoguin l'activitat social i residencial a la banda nord del
polígon Solanes.

Ordenar l'equipament i l’espai lliure públic

o Completar l'ordenació d'equipaments en continuïtat amb els equipaments existents.

o Ajustar les qualificacions dels sistemes públics al destí actual.

o Qualificar d'espai lliure públic l’equipament situat al nord del ferrocarril.

Respecte als usos previstos en la MpPGM, aquells que es contempla que puguin generar un 
increment de mobilitat són:

292 habitatges (25.000 m2 de sostre) en continuïtat amb els edificis de l’ARE de la Remunta 
de l’Hospitalet situats a l’av. de Josep Tarradellas i Joan.

o 150 habitatges lliures de 100 m2 de st. (15.000 m2). 

o 142 HPO de 70 m2 de st. (10.000 m2).

1.216 m2 de sostre destinat a indústria, que dona front a la Rambla Solanes i al carrer que 
connecta l’av. Josep Tarradellas i Joan de l’Hospitalet.

11.277 m2 de sòl d’equipaments destinat a serveis annexos al camp de futbol i a l’aparcament 
del parc de Can Mercader. “Batlle i Roig” estima un sostre d’entre 1.000 i 2.000 m2 i, de cara 
a treballar amb les puntes de mobilitat, s’estimarà la hipòtesi de 2.000 m2.

3.841 m2 de zona verda (espais lliures -6b-). 
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Plànol d’ordenació (zonifiacació)

Font: Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat
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Àmbit d’estudi

Futura connexió Av. Josep Tarradellas amb c. Antonio de los Ríos Rosas 

c. Antonio de los Ríos Rosas / Rbla. de Solanes. Nova peça 
industrial situada sota de l’obertura del carrer

Rbla. de Solanes / c. Antonio de los Ríos Rosas

Ubicació dels futurs habitatges previstos, Prolongació del c. 
Conflent.

Vista del c. Antonio de los Ríos Rosas des de sota del pont 
de la Ronda de Dalt (B-20)

Itinerari d’accés a l’aparcament de Can Mercader a través 
del c. Isaac Albéniz 

Futurs serveis annexos a l’aparcament del Parc de Can 
Mercader

Aparcament del Parc de Can Mercader Futurs serveis annexos al camp de futbol de la UE. Sant 
Ildefons

Vista de l’accés al camp de futbol de la UE. Sant Ildefons



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat

6 

1.1.  MARC NORMATIU

Dins d’aquest procés de canvi d’usos, l’àmbit d’estudi està sotmès a complir amb les determinacions 
del que determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, que avalua la direcció general competent en matèria de 
mobilitat.  

L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, considera que els planejaments urbanístics que tinguin per objectiu la implantació d’un nou 
ús o activitat han d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

Aquesta nova figura de planejament derivat implica diverses novetats de vital transcendència per a la 
mobilitat futura. Els futurs edificis generaran una sèrie de desplaçaments i una potencial demanda de 
serveis de transport a les quals cal donar resposta.

La implantació de les noves activitats en estudi i el seu encaix en el teixit existent ha de ser estudiat 
per tal d’avaluar tant els efectes que puguin derivar-se d’aquesta implantació com les necessitats que 
cal atendre per aconseguir un creixement urbà el més equilibrat i sostenible possible.

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada

El Decret 344/2006 dona les pautes a seguir en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Segons 
aquest Decret (Capítol 1, articles 1 i 2):

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és determinar els instruments i projectes que han d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada; establir les directrius per a l'elaboració d'aquests, el seu contingut 
i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar les obligacions de finançament de les 
persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat.

Article 2

Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada

2.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de desplaçaments 
provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels 
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, 
com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

2.2 També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per 
col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.

2.3 L'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes pautes 

caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el 
canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Atenent al que determina el Decret 344/2006 de cara a les figures de planejament urbanístic general 
i llurs revisions o modificacions que comportin un canvi en la classificació del sòl, el present informe 
ha de donar resposta a les següents necessitats: 

a) Determinar, d’acord amb el que estableix l’article 8, la mobilitat que generen els diferents usos 
previstos en el planejament, representada en un plànol a escala adient. Aquesta avaluació ha 
d’incorporar els indicador de gènere als quals es refereix l’article 10 d’aquest Decret per tal de 
garantir l’adequació del planejament de les polítiques de mobilitat a la diversitat d’activitats i 
necessitats d’organització de la vida quotidiana.

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

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

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

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

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

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d’assegurar un canvi en la mobilitat generada en l’àmbit d’estudi, de manera que 
es produeixi un descens de l’ús del vehicle privat a favor del transport públic i mitjans no motoritzats, 
tal i com estableix la Llei 9/2003 de la Mobilitat.

Seguint aquesta línia de treball el principal objectiu de l’estudi és:

Definir aquelles propostes infraestructurals i de serveis que puguin ajudar a prendre decisions per 
millorar l’accessibilitat i la mobilitat fins l’àmbit d’estudi, garantint una mobilitat ambientalment i 
econòmicament sostenible, per tal d’oferir als ciutadans una qualitat de servei d'acord amb uns 
estàndards adequats.

Els objectius més específics del present estudi són:

Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència dels usos en estudi (residencial, 
equipament, comercial, industrial i zones verdes). 

Analitzar la mobilitat que generaran els nous usos.

Identificar els recorreguts d’accés i de sortida a l’àrea que permetin optimitzar la capacitat de 
la xarxa viària.

Valorar la distribució modal dels viatges de les persones que es desplacin al sector de cara a 
una possible implicació de transport públic.

Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del sector i proposar les mesures 
necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat.

Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o modificacions en la 
xarxa de transport públic, tal i com indica l’Annex II del Decret 344/2006.

Per assolir les fites enunciades s’han considerat les dades a disposició i s’ha dut a terme un estudi de 
les condicions actuals de la mobilitat: desplaçaments, repartiment modal, oferta de transport públic, 
etc.
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2.  DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nombre de desplaçaments que generin 
les diferents activitats i usos del sòl atenent a les ràtios mínimes de viatges generats/dia, llevat 
d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors.

Generalment, per a l’estimació de la mobilitat que generen/atrauen les noves activitats s’utilitza com 
a base els paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que determina el Decret 344/2006 de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquestes ràtios són fixes i s’estableixen en 
funció de la superfície del usos.

Qualsevol modificació dels valors especificats per l’annex I del Decret 344/2006 ha d’estar degudament 
justificat.

Annex 1 – Viatges generats/dia

Indicar que. en el cas de l’ús d’equipament, que tindrà una superfície de sòl de 11.277 m2, es desconeix 
el sostre resultant. Aquesta superfície correspondrà a l’ampliació de serveis annexos al camp de futbol 
i a l’aparcament del parc de Can Mercader. S’estima un sostre d’entre 1.000 i 2.000 m2, i de cara a 
treballar amb les puntes de mobilitat, s’estima la hipòtesi més restrictiva, de 2.000 m2.
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2.1.  MOBILITAT GENERADA PELS USOS PREVISTOS

Atenent a la mobilitat prevista pels usos en estudi, s’estima un increment de 2.697 desplaçaments 
diaris associats als nous usos en dia punta, la meitat dels quals tenen com a origen l’àmbit i 
l’altra meitat com a destinació. El dia punta s’estima en dia feiner, quan coincidiran totes les activitats 
en estudi.

Taula 1. Mobilitat generada pels usos en estudi en dia punta (dia feiner)

Ús Superfície Ràtio atracció Viatges 
anada/tornada

Viatges 
totals/dia

Ús d’habitatge 292 habitatges 7 viatges/habitatge 1.022 2.044

Ús industrial 1.216 m2 de st. 5 viatges/100 m2 de st. 30 61

Ús d’equipament 2.000 m2 de st. 20 viatges/100 m2 de st. 200 400

Ús zona verda 3.841 m2 de sòl 5 viatges/100 m2 de sòl 96 192

TOTAL 1.349 2.697

2.2.  DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Tot i que l‘assignació de les corbes horàries no pertoca pròpiament a les figures de planejament 
urbanístic general i llurs revisions o modificacions que comportin un canvi en la classificació del sòl, 
certament és d’utilitat a l’hora de fer una primera aproximació al volum general de mobilitat estimada 
en cada franja horària.

L’establiment de la distribució horària dels viatges generats és necessària per preveure puntes de 
demanda tant de serveis de transport públic com d’infraestructura viària (capacitat de les vies i 
possibles problemes de saturació).

A partir de dades conegudes de centres similars, s’han establert distribucions horàries diverses que es 
mostren tot seguit.

Els termes “entrada” i “sortida” emprats en l’estudi són un recurs del llenguatge per fer l’anàlisi més 
entenedora més que una realitat física, ja que no es tracta d’un espai tancat. 

Ús habitatge

En l’ús residencial queden molt accentuades la primera sortida del dia, usualment a la feina o a l’estudi 
que es concentra entre les 7 i les 9 del matí. Els pics que s’observen d’entrada corresponen a la tornada 
a l’hora de dinar i el retorn al final de la jornada laboral, amb pic a l’entorn de les 19 hores.

Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Ús habitatge

Ús industrial

S’estableix una corba horària tipus amb puntes a 1a hora coincidint amb l’entrada a la feina.

Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Ús industrial
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Ús equipaments

S’estableix una corba horària tipus amb puntes al migdia i a la tarda.

Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Ús equipaments

Ús zona verda

S’estableix una corba horària tipus amb puntes al migdia i a la tarda.

Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Ús de zona verda

2.3.  DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats i la distribució horària dels 
mateixos, cal observar quina és la distribució modal d’aquesta mobilitat. 

D’una banda s’analitza el comportament de la mobilitat dels residents de Cornellà de Llobregat i de 
l’Hospitalet de Llobregat.

D’altra banda, s’estima la distribució modal de la nova mobilitat de l’àmbit d’estudi en funció de les
característiques pròpies dels usos i del territori.

2.3.1. Distribució modal dels desplaçaments de Cornellà de Llobregat

A tall de referència també s’exposa la distribució modal dels desplaçaments de Cornellà de 
Llobregat de l’any 2011. Destacar que, en funció dels usos, la distribució modal pot canviar 
considerablement i que, per tant, no és representatiu per a les activitats en estudi.

Les dades a les que fa referència s’extreuen del PMU de Cornellà de Llobregat i s’han pres a partir de 
l’enquesta realitzada al llarg de l’any 2011 als municipis de la primera corona metropolitana, excepte 
Barcelona.

Pel que fa a Cornellà de Llobregat, quant als desplaçaments realitzats pels residents, la mostra
analitzada és de 1.224 enquestes, realitzades a les 4 zones en que s’ha dividit el territori municipal:

Zona 1: àmbit que correspon als districtes 1 (barri Centre-Riera) i 2 (barri Almeda).

Zona 2: formada pel districte 3 que correspon al barri de Fontsanta-Fatjó.

Zona 3: correspon al districte 4, format pel barri El Padró.

Zona 4: formada pels districtes 5 (barri Gavarra) i 6 (barri Sant Ildefons).

Terme municipal de Cornellà de Llobregat distribuït per zones
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L’anar a peu és la forma més habitual de moure’s dels residents a Cornellà de Llobregat, ja que el 
57,1% dels desplaçaments són no motoritzats.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que la suma dels modes motoritzats (el transport públic i el
privat) es del 42,8%. Per tant la quota d’ús dels modes no motoritzats supera la dels motoritzats.

Desagregant els modes motoritzats s’observa el següent:

Els modes ferroviaris són els mitjans de transport públic més utilitzats pels residents de Cornellà 
de Llobregat (76,1%). Cal tenir en compte que el municipi és servit per totes les xarxes
ferroviàries existents: metro, tramvia, FGC i Rodalies de Catalunya.

El cotxe és el mitjà de transport privat majoritari (totalitza el 89,2% d’aquesta mobilitat). La 
moto s’utilitza en el 7,9% de la mobilitat en vehicle privat.

El 86,6% dels desplaçaments interns al municipi es fan en modes no motoritzats, un 5,4% 
en transport públic i el 8% restant en vehicle privat: 

A les zones 3 i 4 l’ús dels modes no motoritzats té unes quotes molt elevades (97,6% i 99,2%
respectivament).

La mobilitat a peu és majoritària en totes les relacions entre zones del municipi, i en gairebé 
tots els casos el seu ús supera amb escreix el 50%. Només en les relacions que s’estableixen
entre la zona 4 i la 1, la mobilitat motoritzada (50,1% s’equipara a l’anar a peu (49,9%).

Respecte als modes de transport dels fluxos de connexió, el 47,5% dels desplaçaments de 
connexió de Cornellà de Llobregat es fan en vehicle privat, un 39,1% en transport públic i un 
13,4% en modes no motoritzats: 

Les connexions amb els municipis de l’entorn i per on transcorren les xarxes de ferrocarrils 
(Renfe i FGC), el Trambaix i la línia 5 de metro la quota d’ús del transport públic és força 
elevada, situant-se en tots els casos per sobre del 20% (excepte Sant Feliu de Llobregat): Sant 
Boi de Llobregat (26,7%), l’Hospitalet de Llobregat (29,1%), Sant Joan Despí (26,1%), Sant 
Just Desvern (21,6%), Esplugues de Llobregat (40 3%) i Barcelona (65 3%).

Les relacions de mobilitat que es donen entre Cornellà de Llobregat i els municipis de: 
Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat es cobreixen en gran part per modes de 
transport privat (amb uns valors sobre el 80%). La inexistència d’una xarxa de transport 
ferroviari directe pot explicar aquesta situació, tot i que es disposen de línies de bus
interurbanes de connexió entre aquests municipis.

2.3.1. Distribució modal dels desplaçaments de l’Hospitalet de Llobregat

S’ha consultat la mobilitat quotidiana dels residents de l’Hospitalet de Llobregat, analitzada al Pla de 
mobilitat urbana sostenible de l’Hospitalet de Llobregat (2016). El PMUS de l’Hospitalet va ser aprovat 
definitivament el 28/6/2016. 

Les dades posen de manifest com, tant en dies feiners com en dissabtes i festius, la mobilitat no 
motoritzada (42,50%) predomina per damunt dels desplaçaments en transport públic i en transport 
privat (32,7% i 24,8% respectivament).

Quant al tipus de desplaçament, existeix un comportament molt diferenciat entre els desplaçaments 
interns (aquells que es realitzen amb origen i destí al mateix municipi) i de connexió (aquells que es 
fan entre l’Hospitalet i un altre municipi). En els desplaçaments interns hi ha un predomini del 
desplaçament a peu i en transport públic i en els desplaçaments de connexió el predomini és del 
transport públic i el vehicle privat. El mateix succeeix si es diferencia la distribució modal entre residents 
i no residents.

El 46% del conjunt de desplaçaments són viatges interns amb origen i destinació dins del terme 
municipal. D’aquests, prop del 80% es realitzen amb mitjans no motoritzats, a peu i en bicicleta.

Taula 2. Repartiment modal dels desplaçaments de l’Hospitalet segons Residents i No residents.

Font: PMUS de l’Hospitalet de Llobregat.

Taula 3. Distribució territorial dels desplaçaments de l’Hospitalet de Llobregat

Font: PMUS Hospitalet de Llobregat. Dades 2014
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Quant als desplaçaments generats pel Districte 1 fora de l’Hospitalet, el 46,6% es relacionen amb 
Barcelona. Segueixen a molta distància Cornellà de Llobregat (13,9%) i Esplugues de Llobregat 
(5,7%). 

Distribució dels desplaçaments del Districte 1 fora de l’Hospitalet de Llobregat

Font: PMUS Hospitalet de Llobregat. Dades 2014

Respecte als desplaçaments del Districte 1 relacionats amb l’Hospitalet, el 34,7% es produeixen amb 
el Districte 6 i el18,7% amb el Districte 2. 

Distribució dels desplaçaments del Districte 1 dins de l’Hospitalet de Llobregat

Font: PMUS Hospitalet de Llobregat. Dades 2014
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2.3.2. Distribució modal de l’àmbit d’estudi

La distribució modal pot ser molt dispar en funció dels usos i de les característiques pròpies de l’activitat 
i de l’oferta de transports del lloc en qüestió.

La política de mobilitat de les activitats en estudi ha de ser apostar pels desplaçaments amb mitjans 
més sostenibles, però tot i així no es pot establir un model que no consideri la realitat actual, encara 
que s’allunyi dels patrons ideals. S’estima una distribució modal en funció de l’oferta de transports de 
la zona. 

Tenint com a referència la distribució dels desplaçaments interns i externs de Cornellà de Llobregat
s’estima la distribució modal de la mobilitat generada per l’àmbit d’estudi tenint en consideració les 
característiques pròpies dels usos en estudi. 

De l’aplicació d’aquestes distribucions modals a la mobilitat generada s’obté un flux de desplaçaments 
generats per a cada mitjà de transport, que donen un total de 2.697 desplaçaments diaris que 
generaran els usos en estudi. 

Desplaçaments diaris per mitjà de transport1

1 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals.

Taula 4. Distribució modal segons ús i desplaçaments1

Distribució modal
Ús habitatge Ús industrial

% Desplaçaments/dia % Desplaçaments/dia

A peu 50 1.022 10 6 

Bici / VMP 4 82 3 2 

Bus 6 123 8 5 

Metro 12 245 27 16

Renfe 5 102 8 5 

Cotxe 18 368 38 23

Moto / sharing 4 82 6 4 

Taxi / VTC 1 20 0 0 

TOTAL per ús 100 2.044 100 61

Distribució modal
Ús equipaments Ús zona verda TOTAL 

% Desplaçaments/dia % Desplaçaments/dia % Desplaçaments/dia

A peu 20 80 82 157 47 1.266

Bici / VMP 5 20 5 10 4 113 

Bus 8 32 0 0 6 160 

Metro 27 108 0 0 14 370

Renfe 5 20 0 0 5 127

Cotxe 30 120 10 19 20 530

Moto / sharing 5 20 3 6 4 111 

Taxi / VTC 0 0 0 0 1 20 

TOTAL per ús 100 400 100 192 100 2.697

47%
4%

6%

14% 5% 20% 4%

1%

A peu Bici / VMP Autobús Metro Renfe Cotxe Moto Taxi

2.697 desplaçaments/dia

1.266                                 113     160         370          127             530        111  20   
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En dia punta es preveuen les següents puntes de mobilitat generades per l’àmbit d’estudi:

Al matí: de 8 a 9 hores, amb 32 desplaçaments d’entrada i 183 de sortida.

Al migdia: de 14 a 15 hores, amb 139 desplaçaments d’entrada i 98 de sortida.

A la tarda: de 18 a 19 hores, amb 164 desplaçaments d’entrada i 95 de sortida.

Taula 5. Distribució horària de la mobilitat diària total en dia punta de dia feiner (divendres)
Desplaçaments totals

Hora Entren Surten Total

6 a 7 7 21 28

7 a 8 8 174 183

8 a 9 32 183 215

9 a 10 32 138 170

10 a 11 45 72 117

11 a 12 58 35 93

12 a 13 71 38 109

13 a 14 81 45 126

14 a 15 139 98 237

15 a 16 97 112 210

16 a 17 84 114 199

17 a 18 129 77 206

18 a 19 164 95 260

19 a 20 176 73 248

20 a 21 111 56 168

21 a 22 72 16 88

22 a 23 31 0 31

23 a 24 10 0 10

TOTAL dia 1.349 1.349 2.697

2.4.  GENERACIÓ DE VIATGES EN VEHICLE MOTORITZAT

En el cas dels desplaçaments en vehicle motoritzat, per al càlcul de la demanda i l’anàlisi de fluxos, cal 
aplicar un factor d’ajustament per convertir desplaçaments en nombre total de vehicles/dia: es tracta 
de l’ocupació en unitats de persones/vehicle.

Dels 2.697 nous desplaçaments diaris generats pels usos, 662 (22%) corresponen a desplaçaments 
amb turisme, motocicleta i taxi. 

Per tal de convertir els viatges resultants en nombre de vehicles, cal aplicar una ocupació mitjana dels 
vehicles que accediran a l’àmbit d’estudi, en funció de les activitats o usos previstos. Aquesta ocupació 
varia en funció del vehicle.

Taula 6. índex d’ocupació de vehicles segon tipus d’ús

Mitjà de 
transport Desplaçaments

Ocupació vehicles oficines
Nombre vehicles

Habitatge Industrial Equipaments

Turisme 530 1,4 1,3 1,8 360

Moto / sharing 111 1,1 1,1 1,2 99

Taxi / VTC 20 1,8 - - 11 

Total 662 471

Els 662 desplaçaments associats al vehicle motoritzat un cop aplicats aquests índexs d’ocupació donen
una mobilitat de 360 turismes/dia, 99 motos/dia i 11 taxis/dia relacionats amb l’àmbit, és a dir, la 
meitat (236) entren i l’altra meitat surten. 

Per conèixer els fluxos d’entrada i sortida es fa servir les gràfiques de distribució horària definides a 
l’apartat 2.2. Això permet identificar les hores punta, que és el moment del dia en que es produeix un 
major nombre de circulacions, i per tant, els moments de màxima demanda. 
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A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda pel transport privat (cotxe i motocicleta) 
i en taxi, en hora punta de matí. migdia i tarda:

De 8 a 9h.:

Cotxe: 5 desplaçament d’entrada i 24 de sortida.

Moto: 1 desplaçament d’entrada i 7 de sortida.

Taxi: 0 desplaçaments d’entrada i 1 de sortida.

De 14 a 15h.:

Cotxe: 18 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.

Moto: 5 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida.

De 18 a 19h.:

Cotxe: 21 desplaçament d’entrada i 13 de sortida.

Moto: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida.

2 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals.

Taula 7. Distribució horària de la mobilitat diària total i el nombre de vehicles que entren i surten2

Nombre de cotxes Nombre de motos Nombre de taxis

Hora Entren Surten Entren Surten Entren Surten

6 a 7 2 3 0 1 0 0

7 a 8 2 23 0 6 0 1

8 a 9 5 24 1 7 0 1

9 a 10 4 18 1 5 0 1

10 a 11 6 10 2 3 0 0

11 a 12 8 5 2 1 0 0

12 a 13 9 5 3 1 0 0

13 a 14 11 6 3 2 0 0

14 a 15 18 14 5 4 1 0

15 a 16 13 16 4 4 0 0

16 a 17 12 15 3 4 0 1

17 a 18 17 10 5 3 1 0

18 a 19 21 13 6 4 1 0

19 a 20 23 10 6 3 1 0

20 a 21 14 7 4 2 1 0

21 a 22 9 2 3 1 0 0

22 a 23 4 0 1 0 0 0

23 a 24 1 0 0 0 0 0

TOTAL dia 180 180 50 50 6 6 
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2.5.  GENERACIÓ DE VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC

Dels 656 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 56% 
s’efectuaran en metro, el 24% en bus i el 20% restant en Renfe.  

A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda, en hora punta de matí, migdia i tarda.

De 8 a 9h.:

Metro: 6 desplaçament d’entrada i 23 de sortida.

Bus: 2 desplaçament d’entrada i 11 de sortida.

Renfe: 1 desplaçaments d’entrada i 9 de sortida.

De 14 a 15h.:

Metro: 18 desplaçament d’entrada i 15 de sortida.

Bus: 8 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.

Renfe: 7 desplaçament d’entrada i 5 de sortida.

De 18 a 19h.:

Metro: 21 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.

Bus: 10 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.

Renfe: 8 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

3 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals.

Taula 8. Distribució horària de la mobilitat diària total generada en transport públic 3

Desplaçaments en metro Desplaçaments en bus Desplaçaments en Renfe

Hora Entren Surten Entren Surten Entren Surten

6 a 7 2 3 1 1 1 1

7 a 8 2 21 1 10 1 9

8 a 9 6 23 2 11 1 9

9 a 10 5 17 2 8 1 7 

10 a 11 7 10 3 4 2 3

11 a 12 9 6 3 2 3 1

12 a 13 11 6 4 2 3 2

13 a 14 12 8 5 3 4 2

14 a 15 18 15 8 6 7 5

15 a 16 13 16 6 7 5 5

16 a 17 13 15 5 7 4 5 

17 a 18 17 11 8 4 6 4

18 a 19 21 14 10 6 8 4

19 a 20 22 10 10 4 9 3

20 a 21 14 8 7 3 5 3

21 a 22 9 2 4 1 4 1

22 a 23 4 0 2 0 2 0

23 a 24 1 0 1 0 1 0

TOTAL dia 185 185 80 80 64 64 
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2.6.  GENERACIÓ DE VIATGES AMB MITJANS DE TRANSPORT NO MOTORITZATS

Dels 1.379 desplaçaments previstos en no motoritzats (anada i tornada), es preveu que el 92% 
s’efectuaran a peu i el 8% restant en bicicleta/VMP.  

A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda, en hora punta de matí i tarda.

De 8 a 9h.:

A peu: 13 desplaçament d’entrada i 90 de sortida.

En bici/VMP: 1 desplaçament d’entrada i 7 de sortida.

De 14 a 15h.:

A peu: 67 desplaçament d’entrada i 43 de sortida.

En bici/VMP: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

De 18 a 19h.:

A peu: 80 desplaçament d’entrada i 43 de sortida.

En bici/VMP: 7 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

4 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals.

Taula 9. Distribució horària de la mobilitat diària total generada a peu i en bicicleta 4

Desplaçaments a peu Desplaçaments en bici / VMP

Hora Entren Surten Entren Surten
6 a 7 1 10 0 1

7 a 8 1 87 0 7

8 a 9 13 90 1 7

9 a 10 14 67 1 6

10 a 11 20 34 2 3

11 a 12 26 15 3 2

12 a 13 32 16 3 2 

13 a 14 37 18 4 2

14 a 15 67 43 6 4

15 a 16 45 51 4 5

16 a 17 38 54 4 5

17 a 18 62 35 5 3

18 a 19 80 43 7 4

19 a 20 87 34 7 3

20 a 21 55 26 5 2

21 a 22 36 7 3 1

22 a 23 15 0 1 0

23 a 24 5 0 0 0

TOTAL dia 633 633 57 57 
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3.  CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI I DE LES XARXES

3.1.  RELACIONS QUOTIDIANES DE MOBILITAT

L’efecte que pugui tenir la implantació de les activitats en estudi sobre la mobilitat de les persones 
depèn en gran mesura de les característiques del territori on s’ubiqui. 

En aquest cas, l’emplaçament se situa a l’est del terme municipal de Cornellà de Llobregat, ben pròxim 
al municipi veí de l’Hospitalet de Llobregat. 

L’àmbit de Modificació del PGM en estudi queda partit per l’eix del ferrocarril de Rodalies (C-4) i per la 
Ronda de Dalt (C-32). Els serveis annexos al camp de futbol de Sant Ildefons pertanyen al Districte 
VI, mentre que els habitatges previstos, la peça industrial i els serveis annexos a l’aparcament de la 
piscina de Can Mercader pertanyen al Districte III. 

Localització de l’àmbit d’estudi en el context metropolità

Font: PMUS de Cornellà.

Parc de Can 
Mercader

Camp de 
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Indústria
Habitatge

Equipament

Equipament
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3.2.  XARXA DE VEHICLES MOTORITZATS

Un cop situada geogràficament la peça de terreny en estudi, es descriuen les principals infraestructures 
viàries de l’entorn i les intensitats de trànsit que suporten. Sobre aquesta base es defineixen les 
connexions internes i el seu encaix en l’entramat viari i amb els nuclis circumdants.

La xarxa viària que serveix la zona en estudi s’estructura en la xarxa de connexió externa i la xarxa de 
proximitat, d’accés al sector. 

3.2.1. Xarxa viària de connexió i itineraris d’entrada i sortida

a) Xarxa bàsica de connexió externa

La xarxa viària bàsica externa és la xarxa de carreteres que passa pel municipi i estructura les relacions 
de la ciutat amb la resta del territori. L’entorn de Cornellà de Llobregat es beneficia d’una xarxa molt 
densa pel que fa a aquest tipus d’infraestructures.

Funcionalment, el municipi està estretament vinculat a l’àmbit metropolità de Barcelona. Forma part 
de la comarca del Baix Llobregat i s’integra dins del conjunt de municipis que formen part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Cornellà de Llobregat està just enmig dels principals nodes d’accés a la ciutat de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. Concretament hi han 3 vies interurbanes, amb caràcter de carreteres o autopistes 
convencionals, que connecten amb els municipis i amb les principals xarxes viàries de comunicació: 

Cornellà queda encaixat entre les autopistes A-2, B-20 i B-23. Les dues primeres formen part del límit 
territorial del municipi. Més en concret, el barri d’Almeda cau al sud-est del municipi, on s’encreuen 
dos d’aquests vials, les autopistes A-2 i B-20.

La xarxa viària externa dels barri de l’Almeda i de Sant Ildefons la conformen: 

Autovia A-2: És l’antiga N-II, que rep el nom d’Autovia del Nord-est en el tram Madrid - 
Saragossa - Lleida - Barcelona. Té dos accessos a la ciutat. Un mitjançant l’enllaç amb la C-245 
i l’altre just a l’alçada del camp de l’Espanyol/Av. Maresme. 

Carretera C-245: És la via tradicional (la continuació de la carretera d’Esplugues i de Sant 
Boi) que ha articulat part del creixement del municipi i que connecta amb els municipis de 
l’entorn immediat, especialment amb Sant Boi de Llobregat. 

Ronda de Dalt / B-20: inici de la part de la Ronda de Dalt o B20 a partir del Nus del Llobregat. 
Aquesta via presenta diferents entrades i sortides amb accés directe a les parts de l’Est de 
Cornellà: Sant Ildefons (Sortida 14) i Almeda (Sortida 15). Articula parts importants del trànsit
de mercaderies dels polígons Almeda i Femades. Destaca la prohibició de la circulació de 
camions en aquesta via. 

Xarxa viària de connexió amb l’àmbit d’estudi

Font: PMUS de Cornellà de Llobregat

b) Xarxa viària de proximitat

La xarxa arterial del municipi connecta el barri d’Almeda amb les grans vies d’accés al municipi descrites 
anteriorment i amb els altres barris del municipi per l’interior. A la xarxa arterial dels barris de l’Almeda
i Sant Ildefons que donen accés a l’àmbit d’estudi hi destaquen les següents vies:

Avinguda del Maresme

Av. Josep Tarradellas

Carretera del Prat

Avinguda república Argentina

Avinguda de Salvador Allende

C. Antonio de los Ríos Rosas

Avinguda de la Fama

Carretera de l’Hospitalet

Avinguda dels Alps

Avinguda de St. Ildefons

Avinguda de Ramon Frontera

Rambla de Solanes

L’itinerari de turismes no tindrà un recorregut definit i es diversificarà en la malla de carrers que envolta 
l’àmbit de la MpPGM. Cal destacar l’obertura prevista de l’Av. Josep Tarradellas a l’entorn del 
Canal de la Infanta. Aquesta actuació permetrà disposar d’un nou accés directe al Polígon 
Industrial Solanes des de la Ronda de Dalt, a través de la sortida del barri de St. Ildefons.

ALMEDA

A-2

B-20

Xarxa viària externa

Xarxa arterial

Av. dels Alps

Parc de Can 
Mercader

Camp de 
futbol

Indústria
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Equip.

Equip.

SANT 
ILDEFONS
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Av. Tarradellas i Joan c. Joan Garcia-Nieto

c. Joan Garcia-Nieto / Av. Tarradellas. OObertura prevista 
pper connectar amb el c. Antonio de los Ríos Rosas

Tram de connexió amb l’Av. Ramon Frontera i la ctra. B-20

Estat actual del carrer Conflent

Rbla. de Solanes / c. Antonio de los Ríos Rosas

c. Antonio de los Ríos Rosas

c. Antonio de los Ríos Rosas
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Accés a l’aparcament del complex de Can Mercader a través del c. d’Isaac Albéniz

Ctra. de l’Hospitalet

Av. Isabel Allende

Av. de St. Ildefons Av. rep. Argentina

Rotonda d’accés al camp de futbol UE. Sant Ildefons Rotonda Vial d’Enllaç / c. de Cornellà

Av. Ramon Frontera c. de l’Estronci
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Xarxa viària d’accés a l’àmbit d’estudi
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3.3.  INTENSITATS DE TRÀNSIT

L'anàlisi del trànsit s'orienta fonamentalment a conèixer les intensitats diàries de les vies d’accés a 
l'àmbit d’estudi i detectar quines d’elles tenen un nivell de servei més elevat.

Com s’ha fet esment, els desplaçaments en vehicle relacionats amb l’àmbit d’estudi no tindran un 
itinerari d’entrada i sortida definits.

Es disposa de les següents dades de trànsit:

Aforaments automàtics 2012: continguts al “Pla de Mobilitat Urbana de Cornellà de 
Llobregat (2013)”.

Aforaments automàtics 2014: continguts al “Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet de 
Llobregat (2016)”.

Aforaments automàtics 2016 i 2020: continguts a “l’Estudi de Trànsit de l’impacte de les 
millores de la xarxa viària de l’àmbit Silici – Rosselló de Cornellà de Llobregat (2021)”.

3.3.1. Aforaments automàtics 2012

El Pla de Mobilitat Urbana de Cornellà de Llobregat (2013) disposa de dades de trànsit IMD del conjunt 
del municipi. A l’entorn de l’àmbit d’estudi destaquen: 

Ctra. de l’Hospitalet: 6.846 veh./dia sentit Hospitalet i 5.802 veh./dia sentit Cornellà.

Av. de St. Ildefons: 4.878 veh./dia sentit Av. Rep. Argentina i 4.433 veh./dia sentit c. del Cirerer. 

Av. del Maresme: 7.371 veh./dia sentit c. Albert Einstein i 8.356 veh./dia sentit Av. de la Fama. 

Taula 10. Resum dels resultats vinculats a la campanya d’aforaments automàtics realitzats amb motiu de l’elaboració del 
PMU de Cornellà de Llobregat

Aforaments automàtics realitzats pel PMU de Cornellà de Llobregat en les proximitats del sector en estudi

Font: Pla de Mobilitat del municipi de Cornellà de Llobregat (juliol de 2013)
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3.3.2. Aforaments automàtics 2014

Les dades de trànsit corresponen al PMUS de l’Hospitalet de Llobregat (2016).

Si bé les dades no són actuals, abasten tot l’àmbit d’estudi i apoerten informació no només de la 
Intensitat Mitjana Diària de vehicles al conjunt de la xarxa viària sinó també del nivell de servei de les 
vies, és a dir, del nivell de congestió/saturació d’aquestes.

I.M.D. de la xarxa viària a l’entorn de l’àmbit d’estudi

Definició del nivell de servei

El grau de congestió del trànsit de la xarxa de carreteres es pot analitzar pel concepte de nivells de servei.

El quocient entre la demanda de trànsit en hora punta i la capacitat del vial defineix l’índex de saturació 
(IS) i el nivell de servei corresponent.

Els nivells de servei indiquen el grau de fluïdesa o de congestió de trànsit present en la xarxa viària, i 
relaciona el flux de trànsit real que circula amb la capacitat teòrica d’absorció de la carretera en hora 
punta. Quant el quocient entre el flux de trànsit real que circula per una carretera i la capacitat teòrica 
d’aquesta supera el valor 1 (en un interval de temps concret), es parla de nivell F o congestió. En canvi 
quan aquest quocient té valors propers a zero, el nivell de servei és A o de màxima fluïdesa. Enmig hi ha 
els nivells B, C, D i E. 

Els nivells de servei s’estructuren en els següents rangs:
Nivell A: Situació de trànsit fluid. La velocitat dels vehicles és pràcticament la que escullen els 
conductors.

Nivell B: Circulació estable. No es produeixen canvis de velocitat de manera sobtada. La 
velocitat dels vehicles, especialment dels més ràpids, comencen a estar condicionades pels altres 
vehicles. 

Nivell C: Circulació estable. La velocitat i la maniobrabilitat estan condicionades per la resta de 
trànsit. Els conductors han d’ajustar la seva velocitat segons la resta de vehicles precedents.

Nivell D: Circulació inestable. Es produeixen canvis de velocitat de manera sobtada. La 
maniobrabilitat es veu restringida.

Nivell E: Circulació inestable. La intensitat de trànsit s’aproxima o s’iguala a la capacitat de la 
via. Les retencions són freqüents.

Nivell F: Circulació forçada. Problemes de congestió a la via. La intensitat de trànsit és superior 
a la capacitat de la via.

A la taula següent s’especifiquen els diferents llindars dels nivells de servei.

Taula 11.Definició dels nivells de servei
Nivell de 

Servei
Índex de 

Saturació (IS) Capacitat Demora

A 0 – 25 Sense conflictes Circulació en flux lliure

B 25 – 50 Molt fluid Petites demores

C 50 – 70 Entre fluid i dens S’experimenten demores

D 70 – 90 Molt dens Grans demores. Poden produir-se retencions puntuals

E 90 – 100 Màxima capacitat Es produeixen retencions puntuals

F > 100 Aglomeració. Es supera la capacitat Retencions prolongades en el temps

Font: Highway Capacity Manual
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El Pla de mobilitat urbana sostenible de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament el 28/6/2016, 
no contempla nivells de saturació en hora punta a la xarxa viària que dona accés a l’àmbit d’estudi.

Als vials de l’entorn de l’àmbit d’estudi els nivells de servei són A, equivalents a circulació molt estable 
i trànsit molt fluid en hora punta. 

Nivells de servei de la xarxa viària de l’entorn en HP

Font: PMUS Hospitalet de Llobregat. Dades 2014

3.3.3. Aforaments automàtics 2016 i 2020

L’Estudi de Trànsit de l’impacte de les millores de la xarxa viària de l’àmbit Silici – Rosselló de Cornellà 
de Llobregat (2021)” disposa de dades de trànsit obtingudes els anys 2016 i 2020 en dies feiners i 
festius. 

Respecte a les dades de 2016, la campanya es va desenvolupar del dijous 20 al dissabte 22 d'octubre 
de 2016, amb:

10 aforaments automàtics neumàtics de 72 hores (dijous, divendres i dissabte) als accessos 15 
de la Ronda de Dalt i als principals carrers de l'àmbit directe.

4 aforaments manuals per caracteritzar les hores punta (el divendres dia 21 d’octubre de 7:00 
a 10:00h i de 17:00 a 20:00h i el dissabte dia 22 d’octubre de 17:30 a 20:30) de les principals 
interseccions de l’àmbit, per quantificar el seus moviments.

Taula 12. Resum dels aforaments automàtics (2016)
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Aforaments automàtics realitzats el 21/10/2016 (18.h.)

Aforaments automàtics realitzats el 21/10/2016 (19.h.)

Respecte a les dades de 2020, la campanya es va desenvolupar el divendres 14 i dissabte 15 de febrer 
de 2020, amb:

9 aforaments automàtics neumàtics de 48 hores (dijous, divendres i dissabte) als accessos 15 
de la Ronda de Dalt i els principals carrers de l'àmbit directe.

5 aforaments manuals de moviments per caracteritzar les hores punta (el divendres dia 14 de 
febrer de 7:00 a 10:00h i de 17:00 a 20:00h i el dissabte dia 15 de febrer de 17:00 a 20:00) 
de les principals interseccions de l’àmbit.

L’any 2020, gran part del trànsit procedent o amb destinació a la ronda es canalitza per 
l’avinguda del Maresme, i les seves interseccions amb el carrer Silici i l’avinguda Porta Diagonal. El 
trànsit d'aquesta avinguda, sota el pont de la Ronda, és molt asimètric amb 14.277 viatges els 
divendres en sentit Cornellà i 4.646 viatges en sentit L'Hospitalet. El sentit Cornellà es carrega més ja 
que canalitza tant els vehicles que entren a la Ronda de Dalt sentit sud des de L'Hospitalet com els 
que surten amb destinació Cornellà.

La demanda dels carrers Silici i la carretera del Mig està al voltant dels 9.600-11.000 viatges en dia 
feiner cadascun, sent la distribució per sentit molt més simètrica. També s'assoleix el màxim de 
demanda els divendres, amb un augment del 1,5% al carrer Silici i un 6,4% a la carretera del Mig. La 
baixada de demanda del dissabte és encara més accentuada 42-46% respecte al dijous, reflectint l'ús
principalment industrial de la zona que redueix la seva activitat els caps de setmana. 

La carretera de l’Hospitalet és el viari vertebrador del nord de l’àmbit. La seva càrrega no és 
homogènia, ja que experimenta augments i disminucions de trànsit a les principals interseccions (carrer 
Pablo Picasso, avinguda Porta Diagonal, carrer Silici i carrer de l’energia). Els divendres presenta un 
màxim de 8.573 vehicles en sentit Hospitalet i 7.480 en sentit Cornellà; amb una baixada de 
trànsits els dissabtes d’un 35- 39%. 

El carrer de l’Energia presenta, al tram entre la carretera de l’Hospitalet i el Passeig dels Ferrocarrils 
Catalans, una demanda de 12.736 vehicles els divendres, baixant els dissabtes quasi a la meitat (6.393 
vehicles).
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Taula 13. Resum dels aforaments automàtics (2020) Aforaments automàtics realitzats els dies 14/02/2020 i 15/02/2020
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3.4.  APARCAMENT 

L’àmbit d’estudi disposa d’una àmplia oferta d’aparcament en calçada, formada principalment per 
places lliures d’aparcament per a turismes.  

Entorn dels habitatges i de l’ús industrial previst

Av. Josep Parradellas c. Joan Garcia-Nieto

Rambla de Solanes C. Antonio de los Ríos Rosas

C. Antonio de los Ríos Rosas Accés al c. d’Isaac Albéniz

Serveis annexes a l’aparcament del Parc de Can Mercader 

Places de turisme Places de moto

Places reservades a PMR Horari de l’aparcament

Serveis annexes al camp de futbol de la UE. Sant Ildefons  

c. d’Isabel Allende Accés a l’aparcament
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Plaça reservada a PMR Vista de l’aparcament

3.5.  XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

Per a l’estudi dels aspectes de cobertura de transport públic el Decret 344/2006 determina que en 
caràcter general la distància mínima a les infraestructures fixes de transport col·lectiu no ha de 
sobrepassar els 500 metres (distància mesurada sobre la xarxa viària), mentre que en el cas de la 
xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, determina que les parades de les línies s’han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris de vianants i ciclistes, de manera que la distància 
màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat 
d’aquells supòsits en que es justifiqui que no és possible.

L’àmbit d’estudi disposa d’una oferta de transport públic conformada per línies metro situades a una 
distància inferior a 750 metres, així com línies de bus situades dins d’un radi de 500 metres a peu. A
una distància lleugerament superior, d’entre 800 i 900 metres dista la parada de metro Rbla. Just 
Oliveras i l’estació de ferrocarril de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat.

Oferta de transport públic en l’àmbit d’estudi 

A 750-900 metres: 

Estació de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat (R1, RG1, R3, R4 i R12). 

Estació de metro Rbla. Just Oliveras (L1) 

A < 500 metres:

Estació de metro Can Boixeres (L5) 

Estació de metro Sant Ildefons (L5) 

11 línies d’autobús de la xarxa d’autobusos interurbans (902a, 95, L10, L11, L46, L52, L74, 

75, L82, L85, M12) 

2 línies d’autobús nocturn (N13, N15) 

1 parada de taxi que serveix l’estació de metro de Sant Ildefons
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Oferta de transport públic a l’entorn de l’àmbit d’estudi
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Distància a peu fins a les parades bus i estacions de metro i ferrocarril a l’entorn de l’àmbit d’estudi
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3.5.1. Estació de l’Hospitalet de Llobregat (Renfe)

L’estació de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat se situa a una distància de 900 metres a peu respecte 
l’àmbit d’estudi, lleugerament superior als 750 metres recomanats pel Decret 344/2006.

L’itinerari a peu és rectilini, a través de l’Av. Josep Tarradellas i Joan, la qual connecta amb l’est del 
sector, amb les peces d’ús d’habitatge i industrial previstes. 

Línies de Renfe amb parada a l’estació de l’Hospitalet de Llobregat: R1, RG1, R3, R4 i R12. 

La freqüència de pas en dies feiners és de 30 minuts mentre que en dies festius la 
freqüència de pas és inferior a 40 minuts.

Recorregut de les línies de tren de rodalies de Barcelona amb parada a l’estació de l’Hospitalet

Estació de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat

Passarel·la aèria per creuar la línia del ferrocarril 
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3.5.2. Metro

L’estació de metro Rbla. Just Oliveras se situa a una distància de 800 metres a peu respecte l’àmbit 
d’estudi, lleugerament superior als 750 metres recomanats pel Decret 344/2006. S’ubica al costat de 
l’estació de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat.

D’altra banda, les estacions de metro de Can Boixeres i Sant Ildefons (L5) se situen a una distància de 
540 i 300 metres, respectivament, respecte l’equipament del camp de futbol de la UE Sant Ildefons.

Les línies del metro tenen un interval de pas en hora punta de 3 minuts, amb els següents horaris:

Feiners (de dilluns a dijous) i festius: de 5:00 a 24:00 h.

Divendres i vigílies de festius: de 5:00 a 2:00 h.

Dissabtes i vigílies de l'1 de gener, 24 de juny, 15 d'agost i 24 de setembre: obertura a les 5:00 
h i servei continu tota la nit.

Diumenges: servei continu fins a les 24:00 h.

Estacions i enllaços de les línies L1 i L5 del metro 

Estació de metro Rbla. Just Oliveras

Estació de metro Can Boixeres

Estació de metro Sant Ildefons
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3.5.3. Autobusos urbans i interurbans

A una distància inferior a 500 metres hi ha diverses parades de bus que donen cobertura a l’àmbit 
d’estudi:

Al sud de l’àmbit:

o A la ctra. de l’Hospitalet: 902a, M12, L52, L82, N13

A l’est de l’àmbit:

o A l’Av. Josep Tarradellas: L10, L11, L85, N15

A l’oest de l’àmbit:

o A l’Av. Rep. Argentina: L10, L11, L85, N15

o A l’Av. de St. Ildefons: 95, L10, L11, L46, L74, L75, L85 i N15

A l’oest de l’àmbit:

o A l’Av. Rep. Argentina: L10, L11, L85, N15

Al nord de l’àmbit:

o Al c. de Miralta i al c. de Cornellà: L10, L11, L85, N15

Les línies L10, L11, L85, LH1 i N15 connecten amb l’estació de Renfe de l’Hospitalet de Llobregat.

Les parades de l’entorn disposen de marquesina majoritàriament, tal i com ho posen de manifest les 
fotografies adjuntes, i totes elles disposen d’informació de línies i horaris en perfecte estat de 
conservació. 

La freqüència de pas de les línies diürnes és inferior a 20 minuts mentre que en les línies 
nocturnes la freqüència de pas és de 20 minuts.

Taula 14. Horari de les línies de bus amb parada a < 750 m.

Línies
Horari

Feiners Dissabtes Diumenges i festius

95 Circular Cornellà 1 De 04:40 h. a 23:00 h. De 04:40 h. a 23:00 h. De 05:45 h. a 23:00 h.

902a Barcelona - Begues De 06:00 h. a 22:20 h. De 10:00 h. a 21:25 h. De 10:00 h. a 21:25 h.

M12 Barcelona – Cornellà De 05:30 h. a 22:15 h. De 05:30 h. a 22:15 h. De 09:15 h. a 21:15 h.

L10 St. Feliu de Ll. – El Prat de Ll. De 05:20 h. a 22:45 h. De 05:25 h. a 22:25 h. De 07:50 h. a 21:40 h.

L11 St. Joan Despí – L’Hospitalet De 07:20 h. a 20:20 h. - - 

L46 Cornellà – St. Just Desvern De 05:30 h. a 21:45 h. De 05:25 h. a 22:25 h. De 07:50 h. a 21:40 h.

L52 Hospitalet - St. Feliu De 04:55 h. a 22:35 h. De 04:55 h. a 22:35 h. De 06:30 h. a 22:35 h.

L74 St. Boi - Cornellà De 06:15 h. a 21:45 h. De 07:30 h. a 21:30 h. De 08:30 h. a 21:30 h.

L75 Cornellà – St. Boi De 06:00 h. a 22:00 h. De 07:00 h. a 22:00 h. De 08:00 h. a 22:00 h.

L82 Hospitalet - Gavà De 05:10 h. a 23:10 h. De 07:00 h. a 23:00 h. De 06:50 h. a 23:00 h.

L85 Hospitalet - Gavà De 05:10 h. a 22:55 h. De 05:10 h. a 22:40 h. De 06:30 h. a 22:30 h.

LH1 Tanatori – Hospital Duran i Reynals De 04:45 h. a 22:00 h. De 05:00 h. a 22:00 h. De 07:00 h. a 22:00 h.

N13 Barcelona – St. Boi De 22:30 h. a 04:50 h. (cada 20 min.)

N15 Barcelona – St. Joan Despí De 22:35 h. a 04:35 h. (cada 20 min.)
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Detall de les parades de bus que donen servei a l’àmbit d’estudi

Parada Av. Josep Tarradellas / Rbla. Just Oliveras (codi 100716). Línies: LH1, L10, L11, L85, N15

Parada Av. Josep Tarradellas / Sant Joan (codi 109222). Línies: L85

Parada Av. Josep Tarradellas / Miquel Peiró i Victori (codi 100005). Línies: L10, L11, L85, N15

Parada Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader (codi 598). Línies: 902a, 95, L52, L82, N13

Parada Ctra. de l’Hospitalet / Av. Pablo Picasso (codi 101720). Línies: 902a, M12, L52, L82, N13

Parada Ctra. de l’Hospitalet / Rbla. Solanes (codi 101552). Línies: 902a, M12, L52, L82, N13
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Parada Ctra. de l’Hospitalet / Torrent Vidrier (codi 101719). Línies: 902a, M12, L52, L82, N13

Parada Av. Rep. Argentina / Pl. St. Ildefons (codi 101112). Línies: L10, L85, N15 

Parada Av. St. Ildefons / Av. rep. Argentina (codi 003435). Línies: 95, L10, L11, L46, L74, L75, L85, N15

Parada Cornellà / Ptge. Llunas (codi 101888). Línies: L10, L11, L85, N15

Parada Miralta / Vial d’Enllaç (codi 105108). Línies: L10, L11, L85, N15

Parada Sanfeliu / Emigrant (codi 102915). Línies: L10, L11, L85, N15
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Parada Estronci / Can Boixeres (codi 104196). Línies: L10, L11, L85, N15

Recorregut de les línies de bus que donen servei a l’àmbit d’estudi

Línia 95 Línia 902a 

Línia L10 Línia L11

Línia L46 Línia L52

Línia L74 Línia L75
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Línia L82 Línia L85

Línia M12

Línia LN13 Línia N15

3.5.4. Oferta de taxi

Al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha més de 300 parades de taxi, el 70 % de les quals 
es concentren a la ciutat de Barcelona.

Pel que respecte a l’àmbit d’estudi, en les proximitats es detecten parades de taxi a l’estació de metro 
de St. Ildefons.

Parades de taxi dins l’AMB
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3.6.  XARXA DE VIANANTS 

La zona d’accés a l’àmbit d’estudi presenta unes condicions correctes per als desplaçaments a peu des 
dels diferents itineraris que porten a les parades de transport públic més properes (veure plànol 5).

En relació als pendents dels vials d’accés, aquest no supera el 6% previst en l’Ordre VIV/561/2010 per 
als itineraris per a vianants adaptats.

L’accessibilitat de les voreres d’accés a l’àmbit a través principalment de l’Av. Josep Tarradellas, Rbla.  
de Solanes, ctra. de l’Hospitalet i Av. República Argentina disposa de voreres accessibles amb amplades 
de pas superiors als 1,80 metres i passos de vianants adaptats (exigits per l’Ordre VIV/561/2010). 

L’itinerari a peu des de les estacions de tren de l’Hospitalet i de metro de Rbla. Just Oliveras a través 
de l’Av. Josep Tarradellas disposa d’amples voreres i passos de vianants adaptats a PMR, 
majoritàriament semaforitzats. L’itinerari no presenta cap disfunció fins a la cruïlla amb el c. Joan 
García-Nieto. 

Els itineraris a peu fins les parades de metro i bus del barri de Sant Ildefons tampoc presenten 
problemes d’accessibilitat. Les voreres i els passos de vianants que connecten fins les parades de 
metro de St. Ildefons i Can Boixeres estan adaptats a PMR.

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar 
amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat.  

La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà 
de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre 
VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas a través del c. 
Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   

Al c. Antonio de los Ríos Rosas s’hi detecta manca de passos de vianants i trams de vorera estrets que 
el nou projecte haurà d’adaptar.

Es constaten deficiències d’accessibilitat al llarg del carrer d’Isaac Albéniz i al carrer d’accés 
a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons.  

El carrer d’Isaac Albéniz connecta el carrer d’Antonio de los Ríos Rosas amb l’aparcament del 
Parc de Can Mercader i un dels accessos al Parc i a les seves instal·lacions. 

El carrer d’Isaac Albéniz està asfaltat i és de doble sentit de circulació, ja que porta a un cul-
de-sac. És l’únic accés rodat a l’aparcament, el qual té l’horari restringit a 6 a 23 hores.

Quant a l’accessibilitat, el carrer d’Isaac Albéniz no disposa de voreres ni de fanals
(veure les fotografies que segueixen). Tampoc el carrer d’accés a l’aparcament del camp 
de futbol de la UE. Sant Ildefons (veure fotos de l’itinerari a peu des del Parc de Can 
Mercader fins l’estació de metro de St. Ildefons).

La nova ordenació  proposada al conjunt de l’àmbit haurà de garantir el compliment de la Llei 
13/2014 i de l’Ordre VIV/561/2010 en matèria d’accessibilitat, així com les correctes condicions 
d’il·luminació de la via pública atenent a la normativa vigent. És imprescindible que el nou 

projecte incorpori pals de llum i voreres al llarg de totes dues vies, atenent als criteris de l’Ordre 
VIV/561/2010.  

Itinerari intern a l’àmbit, de connexió amb l’aparcament de Can Mercader

Cruïlla del c. Antonio de los Ríos Rosas Cruïlla del c. Antonio de los Ríos Rosas / c. Isaac Albéniz

c. Isaac Albéniz c. Isaac Albéniz

c. Isaac Albéniz Aparcament de Can Mercader
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Xarxa de vianants
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Itinerari a peu d’accés fins l’estació de tren Hospitalet i metro Rbla. Just Oliveras

Passarel·la damunt de l’estació de tren de l’Hospitalet Av. Josep Tarradellas. Vorera nord d’amplada superior a 1,8 m.

Av. Josep Tarradellas. Vista dels passos de vianants semaforitzats i adaptats a PMR

Av. Josep Tarradellas. Vorera nord davant dels edificis residencials de l’ARE de la Remunta

Av. Josep Tarradellas. Vorera sud d’amplada superior a 1,8 m. Pas de vianants de l’Av. Josep Tarradellas / c. Joan García-Nieto

C. Joan García-Nieto / Av. Josep Tarradellas Pas inaccessible des de l’Av. Tarradellas fins al c. Conflent 

C. Antonio de los Ríos Rosas / Rbla. de Solanes Carrer Conflent / Rbla. de Solanes
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Vorera sud del c. Antonio de los Ríos Rosas c. Antonio de los Ríos Rosas. Aparcament

Itinerari a peu des del Parc de Can Mercader fins l’estació de metro de St. Ildefons

Accés al Parc de Can Mercader des del barri de St. Ildefons Pas per sota de les vies del tren

L’itinerari a peu por realitzar-se per escales o bé per l’itinerari asfaltat, el qual té menys pendent i està adaptat per a PMR

Av. de Salvador Allende. Amplada > 1,8 m. lliure de pas Accés a l’aparcament del camp de futbol de la UE. St. Ildefons

Manca de voreres per accedir a l’aparcament Av. Rep. Argentina

Av. Rep. Argentina. Voreres d’amplada > 1,8 m. lliure de pas Estació de metro St. Ildefons
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Itinerari a peu fins l’estació de metro de Can Boixeres

Av. Rep. Argentina Vial d’Enllaç

C. de Miralta

Accés a l’estació de metro de Can Boixeres

3.7.  XARXA CICLABLE

L’àmbit en estudi és accessible en bicicleta/VMP i es troba ben connectat a la xarxa de carrils bici del 
de Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat mitjançant els carrils bicicleta de l’Av. Josep Tarradellas i de la 
ctra. de l’Hospitalet, i els itineraris amb prioritat per a bicicletes que enllaça amb aquestes vies ciclables: 

El carril bici de l’Av. Josep Tarradellas i té una amplada aproximada de 1 metre per carril.
Disposa de trams disposats en calçada i altres sobre vorera. El tram més proper a l’àmbit 
d’estudi i que enllaça fins al c. Joan Garcia-Nieto, s’ubica sobre vorera i transita davant dels 
edificis residencials de l’ARE de la Remunta. 

El carril bici de la ctra. de l’Hospitalet és bidireccional, s’ubica sobre vorera i té una amplada 
aproximada de 1 metre per carril. Connecta amb el Parc de Can Mercader.

A destacar també la xarxa de carrers amb prioritat per a bicicleta del barri de St. Ildefons (Av- St. 
Ildefons, Av. rep. Argentina, Av. Isabel Allende) i els carrers zona 30 que complementen la xarxa 
ciclable de la ciutat.

El pendent dels itineraris no supera el 8% que preveu l’article 6 del Decret 344/2006 per als itineraris 
de bicicletes.

Pel que fa a l’estacionament dels vehicles i disponibilitat de vehicles compartits, destacar la proximitat 
de 7 estacions de Bicibox, dues de les quals són per a bicicletes elèctriques compartides.

Quant als ancoratges, el geoportal de l’Hospitalet de Llobregat incorpora també els diferents punts 
d’estacionament del conjunt de la ciutat. Al plànol que segueix s’incorporen els ancoratges situats en 
les proximitats de l’àmbit d’estudi.

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar 
amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà 
de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre 
VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas a 
través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   
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Xarxa ciclable
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Carrils bici

Av. Josep Tarradellas / St. Joan. Carril bici bidireccional en calçada Amplada aprox. 1 m. per carril.

Av. Josep Tarradellas. Carril bici bidireccional en vorera davant els 
edificis d’habitatge de l’ARE de la Remunta. Amplada aprox. 1 
m. per carril.

Parc de Can Mercader. Itineraris ciclables

Ctra. de l’Hospitalet. Carril bici bidireccional en vorera. Amplada aprox. 1 m. per carril.

Ctra. de l’Hospitalet. Carril bici bidireccional en vorera. Amplada aprox. 1 m. per carril.

Ctra. de l’Hospitalet. Carril bici bidireccional en vorera. Amplada aprox. 1 m. per carril.

Parc de Can Mercader. Itineraris ciclables
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Accés al Parc de Can Mercader des del barri de St. Ildefons Pas no motoritzat sota les vies del tren

Itineraris amb rampa ciclables

Carrers de zona 30 amb prioritat per a bicicletes

Av. Salvador Allende Av. St. Ildefons

Av. República Argentina Av. República Argentina
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Bicibox / e-Bicibox

Bicibox Av. Josep Tarradellas. Metro Rbla. Just Oliveras Bicibox Parc de Can Mercader

e-Bicibox ctra. de l’Hospitalet / Rbla. Solanes Bicibox Av. República Argentina. Metro St. Ildefons

Bicibox i e-Bicibox c. de l’Estronci. Metro Can Boixeres. 
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4.  INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA

La implantació d’activitats que generen nova mobilitat ha de ser estudiada en les seves vessants 
d’accessibilitat i estacionament. Aquests aspectes s’han d’analitzar i, en el major grau possible, han de 
ser resolts en la fase de planificació de les noves activitats.

S’ha de garantir que els accessos no provoquin colls d’ampolla a les vies de circulació (especialment 
en les hores punta de mobilitat), i que la disposició de les entrades i sortides ofereixi un funcionament 
sense acumulació de vehicles i sense les demores que això pot causar a treballadors o visitants a la 
zona. Per això esdevé cabdal habilitar la zona amb modes de transport alternatius al vehicle privat, 
que al mateix temps puguin ser competitius a nivell de rapidesa i de comoditat, sostenibles i 
respectuosos amb el medi ambient. 

En el cas de l’àmbit d’estudi, el baix increment de mobilitat diària prevista (2.697 desplaçaments diaris) 
i la connexió de l’àmbit amb la xarxa ciclable de la ciutat i amb una oferta de transport públic
configurada per estacions de metro i bus situades a una distància inferior a 500 metres, tal i com 
recomana el Decret 344/2006, contribuirà a que l’impacte de la nova mobilitat tingui un menor impacte 
i que una part important de la mobilitat s’acabi realitzant amb mitjans de transport no motoritzats, 
sense necessitat d’agafar el vehicle privat.

4.1.  DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE MOTORITZAT

Com s’ha avaluat en l’apartat corresponent a la generació de desplaçaments en vehicle privat, s’estima 
un increment de mobilitat de 360 turismes/dia, 99 motos/dia i 11 taxis/dia relacionats amb 
l’àmbit. La meitat entren i l’altra meitat surten. 

De 8 a 9h.:

Cotxe: 5 desplaçament d’entrada i 24 de sortida.

Moto: 1 desplaçament d’entrada i 7 de sortida.

Taxi: 0 desplaçaments d’entrada i 1 de sortida.

De 14 a 15h.:

Cotxe: 18 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.

Moto: 5 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida.

De 18 a 19h.:

Cotxe: 21 desplaçament d’entrada i 13 de sortida. 

Moto: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida.
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L’increment de mobilitat generada en cotxe per les noves activitats en hora punta en cap 
cas alterarà el nivell de servei de les vies d’accés a l’àmbit d’estudi, atenent al baix volum 
de desplaçaments previstos. 

4.1.1. Distribució territorial i itineraris d’entrada i sortida 

Per estimar l'atracció territorial dels desplaçaments cap a l’àmbit cal considerar diversos elements:

Els usos previstos i les seves necessitats i abast dels desplaçaments.

La seva ubicació a l’est del teme municipal de Cornellà i al nord del Polígon Industrial Solanes. 

Els itineraris d'aproximació a l’àmbit en vehicle privat des de les principals vies de comunicació 
de l’entorn. A destacar la Ronda de Dalt (ctra. B-20).  

El 76% de la mobilitat prevista en cotxe per les noves activitats en hora punta (18-19h.) correspondrà 
a l’ús d’habitatge: 20 desplaçaments d’entrada i 8 de sortida. L’ús industrial generarà 1 desplaçament 
d’entrada i 1 de sortida. Pel que fa als serveis annexes als aparcaments de Can Mercader i del camp 
de futbol de la UE. St. Ildefons, s’estima 1 desplaçament d’entrada i 1 de sortida en cadascun d’ells.

Increment a l’àmbit d’estudi de turismes en HP des del Polígon Solanes (18.19h.) 

Increment a l’àmbit d’estudi de turismes en HP des del barri de St. Ildefons (18.19h.) 
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La connexió de l’av. Josep Tarradellas amb el carrer Antonio de los Ríos Rosas per al trànsit rodat 
comportarà que els desplaçaments provinents de la Ronda de Dalt amb destí als nous habitatges 
utilitzin la sortida 13 Av. Electricitat en comptes de la sortida 14 Cornellà.

Altres recorreguts actuals amb destinació al polígon actual podran veure modificat el seu itinerari més 
curt degut a la nova obertura. En qualsevol cas es produirà una breu millora del trànsit a la rotonda 
on conflueixen la carretera de l’Hospitalet i el carrer Energi.

Itineraris actual i futur (amb l’obertura del carrer) per accedir al sector

4.1.2. Nivell de serveis i estimació de trànsit a 10 anys vista

Actualment, la demanda de trànsit motoritzat no presenta puntes de mobilitat que afectin a la capacitat 
de les vies d’accés a l’àmbit d’estudi (veure apartat 3.3). 

El Pla de Mobilitat de l’Hospitalet de Llobregat, per l’horitzó 2024, realitza una hipòtesi d'increment
dels desplaçaments en vehicle privat, a partir de les dades de creixement de la població. Pren, per a 
aquest cas, la corba més pessimista, és a dir, la corba d'increment del 0,30% mig interanual. Es calcula
l’impacte del creixement del trànsit sense tenir en compte noves implantacions d'infraestructura per 
tal de detectar si la xarxa actual suporta el trànsit estimat per anys horitzó.

Els resultats d'assignació de la matriu, mitjançant el model de simulació per l’any tendencial horitzó 
2024 posen de manifest com el nivell de servei de la xarxa viària en hora punta prevista a l’entorn de 
l’àmbit d’estudi és reduït, amb nivells de saturació inferiors al 50%. 

Nivells de Servei i Índexs de Saturació de la Xarxa. Escenari tendencial a 12 anys (2024)
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Font: PMUS Hospitalet de Llobregat. Dades 2014

D’altra banda, les simulacions de trànsit futures estimades per “l’Estudi de Trànsit de l’impacte de les 
millores de la xarxa viària de l’àmbit Silici – Rosselló de Cornellà de Llobregat (2021)” preveuen també 
trànsit fluid al conjunt de la vialitat del Polígon Industrial Solanes, amb nivells de servei inferiors a C.

Simulació 18-19h. del divendres amb demanda futura

Font: Estudi de Trànsit de l’impacte de les millores de la xarxa viària de l’àmbit Silici – Rosselló de Cornellà de Llobregat (2021) 
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4.2.  DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC

L’estimació de la generació de desplaçaments permet analitzar la capacitat de la xarxa de transport 
públic de la zona i comprovar si pot absorbir la demanda generada per la nova implantació que s’hi 
projecta.

Tal i com s’ha indicat en la diagnosi de l’accessibilitat per a vianants es garanteix un itinerari a peu fins 
a l’àmbit d’estudi des de les parades i estacions de transport públic. 

Dels 656 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 56% 
s’efectuaran en metro, el 24% en bus i el 20% restant en Renfe.  

De 8 a 9h.:

Metro: 6 desplaçament d’entrada i 23 de sortida.

Bus: 2 desplaçament d’entrada i 11 de sortida.

Renfe: 1 desplaçaments d’entrada i 9 de sortida.

De 14 a 15h.:

Metro: 18 desplaçament d’entrada i 15 de sortida.

Bus: 8 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.

Renfe: 7 desplaçament d’entrada i 5 de sortida.

De 18 a 19h.:

Metro: 21 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.

Bus: 10 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.

Renfe: 8 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

S’ha analitzat l’ocupació de les expedicions dels autobusos de l’eix de la ctra. de l’Hospitalet
que donen cobertura a l’àmbit d’estudi i es constata que, en horari punta de migdia (14-15h.) de dia 
feiner, les expedicions funcionen lluny del nivell de saturació. 

Els busos articulats de TMB tenen una capacitat màxima de 146-156 persones mentre que standard 
tenen una capacitat de 76-79 persones.  

Els busos articulats de TMB permeten tenir una mitjana de 115 persones dretes i els standard, 52 
persones.

Taula 15. Prototips d’autobusos híbrids de l’AMB  

Autobusos híbrids Longitud Portes Seients Persones dretes Places PMR Capacitat total

Estàndard Castrosua 11,3 m 3 14 75 2 91

Midi Castrosua 9,4 m 2 15 49 1 65

Estàndards MAN 12 m 3 31 54 2 87

Diesel Iveco reconvertit 12 m 3 25 68 2 95

Font: TMB

Taula 16. Prototips d’autobusos híbrids de la nova flota de vehicles de TMB (2018)   

Vehicle petit model Castrosúa Vehicle model estàndard

Model Tempus de Castrosúa (vehicle petit) Model Tempus de castrosúa (vehicle gran)
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L’oferta de transport públic (ferrocarril, metro i autobús) que dona servei a la zona en estudi, amb una 
freqüència de pas acceptable al llarg del dia satisfà amb escreix l’increment de demanda generada per 
les noves activitats. Els viatges estimats en bus en hora punta (14 desplaçaments sumant 
entrades i sortides) no saturaran la capacitat de les expedicions de les línies que, com posen de 
manifest les fotografies que segueixen, resten lluny de la seva capacitat màxima.

Tenint en compte la xarxa de transport públic a la zona d’influència es considera que la baixa demanda 
prevista en transport públic en l’hora punta podrà ser absorbida sense dificultats per l’oferta actual.

En HP de migdia (14-15h.) els busos circulen amb totes les persones assegudes, el que 
representa menys del 30% de la capacitat dels vehicles. 

Taula 17. Ocupació de les expedicions de les línies de bus de la ctra. de l’Hospitalet (14-15h. de dia feiner)

Línies de bus Demanda de passatgers Capacitat màxima Ocupació %

Línia L82 12

Estàndards MAN = 87

14%

Línia M12 7 8%

Línia M12 5 6%

Línia M12 9 10%

Línia 52 22 25%

Línia M12 10 11%

Línia M12 3 3%

Ocupació de les expedicions de les línies de bus més properes a l’àmbit d’estudi (14-15h. de dia feiner)

Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader. Línia L82

Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader. Línia M12 Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader. Línia M12

Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader. Línia M12 Ctra. de l’Hospitalet / Parc de Can Mercader. Línia L52

Parada Ctra. de l’Hospitalet. / Torrent Vidrier. Línia M12



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat

54

4.3.  DESPLAÇAMENTS NO MORORITZATS

Dels 1.379 desplaçaments previstos en no motoritzats (anada i tornada), es preveu que el 92% 
s’efectuaran a peu i el 8% restant en bicicleta/VMP.  

De 8 a 9h.:

A peu: 13 desplaçament d’entrada i 96 de sortida.

En bici/VMP: 1 desplaçament d’entrada i 8 de sortida.

De 14 a 15h.:

A peu: 71 desplaçament d’entrada i 45 de sortida.

En bici/VMP: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

De 18 a 19h.:

A peu: 85 desplaçament d’entrada i 45 de sortida.

En bici/VMP: 7 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

4.3.1. Accessibilitat a peu

Tal i com s’ha indicat en la diagnosi referent a l’accessibilitat per a vianants, es garanteixen itineraris 
a peu des de les parades de transport públic. 

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà l’obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar amb 
l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

Es constaten deficiències d’accessibilitat al llarg del carrer d’Isaac Albéniz i al carrer d’accés 
a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons. 

El carrer d’Isaac Albéniz connecta el carrer d’Antonio de los Ríos Rosas amb l’aparcament del 
Parc de Can Mercader i un dels accessos al Parc i a les seves instal·lacions. El carrer d’Isaac 
Albéniz està asfaltat i és de doble sentit de circulació, ja que porta a un cul-de-sac. És l’únic 
accés rodat a l’aparcament, el qual té l’horari restringit a 6 a 23 hores. Quant a l’accessibilitat, 
el carrer d’Isaac Albéniz no disposa de voreres ni de fanals. Tampoc el carrer d’accés 
a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons. 

Al c. Antonio de los Ríos Rosas s’hi detecta manca de passos de vianants i trams de vorera 
estrets que el nou projecte haurà d’adaptar. La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos 
Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà de disposar de voreres i passos de 
vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Es proposarà a la 
vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, 
fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   

La nova ordenació  proposada al conjunt de l’àmbit haurà de garantir el compliment de la Llei 
13/2014 i de l’Ordre VIV/561/2010 en matèria d’accessibilitat, així com les correctes condicions 
d’il·luminació de la via pública atenent a la normativa vigent. És imprescindible que el nou 
projecte incorpori pals de llum i voreres al llarg de totes dues vies, atenent als criteris de l’Ordre 
VIV/561/2010. 

4.3.2. Accessibilitat en bici

L’àmbit en estudi és accessible en bicicleta/VMP i es troba ben connectat a la xarxa de carrils bici del 
de Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat mitjançant els carrils bicicleta de l’Av. Josep Tarradellas i de la 
ctra. de l’Hospitalet, i els itineraris amb prioritat per a bicicletes que enllaça amb aquestes vies ciclables. 

Pel que fa a l’estacionament dels vehicles i disponibilitat de vehicles compartits, destacar la proximitat 
de 7 estacions de Bicibox, dues de les quals són per a bicicletes elèctriques compartides.

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar 
amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

No es coneix el detall de la reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas.

Es proposarà ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas (al llarg de 150 metres), a
través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   
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4.4.  INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS DEL SECTOR TRANSPORT

En la disposició transitòria quarta del Decret 344/2006 s’estableix la necessitat d’avaluar la incidència 
de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica: 

“Els estudia d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions singulars 
de municipis declarats pel govern com a Zona de Protecció Especial de l’ambient  atmosfèric, han 
d’incorporar les dades nnecessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la 
contaminació atmosfèrica”.

Cornellà de Llobregat s’emmarca en el conjunt de municipis declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric, segons el Decret 226/2006 i queda subjecte al Pla d'actuació (horitzó 2015) per 
a la millora de la qualitat de l'aire als municipis que van ser declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric. 

Cornellà se situa dins de la zona 1, que s’estableix d’especial protecció pel que fa als contaminants 
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

En aquest sentit, la qualitat mediambiental de la nova activitat en estudi estarà íntimament relacionada 
amb el volum de viatges en cotxe i, per tant, amb les facilitats que es doni per a un bon accés en 
transport públic. Cal recordar que el transport per carretera és, a nivell global de la societat, el 
responsable del 75% de les emissions de contaminants a l’atmosfera. L’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle procedents del transport estan augmentat de forma constant perquè la demanda creix més 
ràpida que l’eficiència energètica dels diferents mitjans de transport.

No obstant, s’espera que a mig termini, el pes relatiu del nombre de vehicles que funcionaran amb 
combustibles fòssils sobre la totalitat de la flota de turismes, taxis i autobusos s’haurà reduït de forma 
considerable en benefici d’altres combustibles més nets i ecològics. 

La caracterització del consum de combustible dels vehicles i les emissions derivades de la mobilitat 
generada s’ha realitzat amb el suport de la eina AMBIMOB-U, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

S’ha de considerar que l’àmbit d’estudi no està delimitat per unes fronteres físiques. Per tal d’avaluar 
el consum de combustible i les emissions derivades de la nova mobilitat generada, es simulen els 
edificis com una entitat tancada, tot i que sempre hi haurà fluxos amb l’exterior. 

Per calcular els consums de combustibles i les emissions de nova generació a l’àrea d’estudi es 
tipifiquen alguns dels paràmetres que intervindran en aquest càlcul:

Per als desplaçaments en turisme la distància mitjana recorreguda s’estima en 30 km (inclou 
l’anada i la tornada). L’ocupació mitjana dels vehicles és de 1,4 persones.

Per als desplaçaments en moto s’estima una distància mitjana de 10 km anada i tornada. L’ocupació 
mitjana dels vehicles és de 1,1 persones.

En transport públic per carretera el recorregut mitjà s’estima en 20 km i una ocupació mitjana de 
40 passatgers. Per a l’avaluació del consum de combustibles i d’emissions de contaminants a 
l’atmosfera només es tindrà en compte el transport públic de superfície.

Per als desplaçaments en taxi la distància mitjana recorreguda s’estima en 5 km (inclou l’anada i 
la tornada). L’ocupació mitjana dels vehicles és de 1,8 persones.

Pel conjunt dels mitjans de transport s’estima una velocitat mitjana de 30 km/h en vies 
congestionades, de 40 km/h en vies secundàries i de 70 km/h en vies de la xarxa viària principal.

Pel seu càlcul s’ha establert:

Taula 18. Repartiment de trànsit en funció de la tipologia de vehicles i de les via 
Tipus de vehicle Via congestionada Via principal Via secundària

Turisme
10% 50% 40%

30 km/h 70 km/h 40 km/h

Moto
15% 30% 55%

30 km/h 70 km/h 40 km/h

Taxi
10% 50% 40%

30 km/h 70 km/h 40 km/h

Autobús
5% 30% 65%

30 km/h 70 km/h 40 km/h

Es simula una situació inicial que coincideix amb la mobilitat generada per les activitats en estudi.

Taula 19. Vehicles*Quilòmetre en desplaçaments generats

Tipus de vehicle Desplaçaments Ocupació Vehicles Distància
(anada) Veh.*km Veh.*km*any 

Turisme 530 1,5 360 15 5.401 1.971.472

Moto 111 1,1 99 5 496 180.894

Taxi 20 1,8 11 2,5 28 10.362

Autobús 160 40 4 10 40 14.556

TOTAL 5.937 2.177.283

El consum total de combustibles resultants de la mobilitat generada per l’àmbit d’estudi és de 114
tones d’equivalent petroli/any. Les millores tecnològiques en els vehicles que es puguin preveure 
en un horitzó a mig termini, poden suposar una disminució del consum de combustible (tep/any) en 
termes relatius.

Els turismes són responsables del 92% del consum de combustible. 

Les emissions a l’atmosfera es xifren en 341 tones de gasos d’efecte hivernacle/any.

Els turismes realitzen el 91% dels quilòmetres recorreguts i són els responsable del 98% de les 
emissions de GEH.
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Consum energètic total (tep/any) Emissions de GEH (t/any)

Es constata una disminució de les emissions dels vehicles a llarg termini gràcies a les millores 
tecnològiques.

Taula 20. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipologia de vehicle

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any +12 

Turisme 0 316 301

Moto 0 13 13 

Taxi 0 2 2 

Autobús 0 11 11 

Total 0 341 327

El pes relatiu del nombre de vehicles que funcionaran amb combustibles fòssils sobre la totalitat de la 
flota de turismes, taxis i autobusos és d’esperar que es redueixi de forma considerable en benefici 
d’altres combustibles més nets i ecològics.

En el cas dels taxis (biodiesel, GLP, etc) dels autobusos (gas natural, biodiesel) i de les motocicletes 
(elèctriques) és d’esperar que la reconversió sigui ràpida mentre que en el cas dels cotxes és de 
preveure que els canvis siguin més progressius (elèctrics, híbrids, etc). 

Taula 21. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipus de combustibles

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any +12 

Gasolina 0 120 59

Diesel 0 204 233

GN 0 5 13

Electricitat 0 0 0 

Bio10 0 5 10

GLP 0 6 10

Híbrids 0 1 2 

Hidrogen 0 0 0 

Total 0 341 327

Taula 22. Emissions de NOx (t/any)

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any + 12

Turisme 0 1,05 0,80

Moto 0 0,04 0,04 

Taxi 0 0,01 0,01

Autobús 0 0,09 0,08 

Total 0 1,18 0,92

Taula 23. Emissions de PM10 (t/any)

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any + 12

Turisme 0 0,15 0,14 

Moto 0 0,02 0,02 

Taxi 0 0,00 0,00

Autobús 0 0,00 0,00

Total 0 0,18 0,16 
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Les noves activitats en estudi generaran un increment potencial de mobilitat a la zona. Tot i així, cal 
tenir en compte una sèrie de factors que amortitzen aquesta incidència de la mobilitat en la 
contaminació de l’atmosfera:

Els desplaçaments de l’àmbit podran fer-se en transport públic i en bicicleta. Una bona política de 
promoció de la bicicleta i de les connexions en autobús, metro, FGC i Renfe, podran decantar part 
de la mobilitat en vehicle privat cap al transport públic, disminuint el consum de combustibles 
fòssils i les emissions. 

Aquestes condicions, juntament amb l’aplicació de bones pràctiques respecte a l’estalvi i eficiència 
energètica, contribuiran a crear un nou espai equilibrat podent disminuir la incidència de la 
mobilitat en la contaminació atmosfèrica. 

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del transport. El 
transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. 

4.5.  CONSIDERACIONS DE GÈNERE

Un altre aspecte que cal considerar és si la 
distribució modal presenta diferències atenent 
al gènere de l’individu. Per realitzar aquest 
anàlisi, s’exposen els resultats de l’Enquesta 
de Mobilitat en dia Feiner (EMEF 2020), la 
qual examina la mobilitat per raó de gènere en 
l’àmbit de Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB), del qual 
formen part la totalitat de municipis del Baix 
Llobregat, entre ells Cornellà i l’Hospitalet de 
Llobregat.  

L’ús dels modes de transport varia en funció 
de la disponibilitat d’un vehicle privat 
motoritzat.

L’estudi permet visualitzar les diferències 
d’hàbits i necessitats per raó de gènere i 
corrobora les diferències existents respecte als 
mitjans de transport emprats i als motius de 
desplaçament. 

Les dones presenten una major mobilitat personal (el 42,5% dels seus desplaçaments diaris 
són per aquest motiu) que els homes (38%).

La població femenina es caracteritza per fer un ús més elevat dels modes sostenibles: tan sols 
el 33,3% de la seva mobilitat es fa en vehicle privat front al 43,2% en el cas dels homes.

En el cas de les noves activitats, no és de preveu la necessitat d’endegar propostes específiques per 
reduir la discriminació per qüestions de gènere, ja que es considera que la bona i variada oferta de 
transport públic existent a l’entorn de l’àmbit d’estudi no afectarà negativament a la discriminació per 
raó de gènere. 

Els principals motius per moure’s són el treball, les compres quotidianes i acompanyar/ tenir cura de 
persones. El treball i l’oci assoleixen percentatges significativament més elevats entre els homes; les 
compres i acompanyar/ tenir cura de persones, en canvi, entre les dones. Les dones es desplacen més 
per motius personals que els homes.
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Taula 24. Motiu de desplaçament segons gènere al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)

Font: EMEF 2020

Caminar és la manera més habitual de moure’s per les persones residents al SIMMB (51,2 %), seguit 
del cotxe (29,8 %). Les dones es desplacen en major proporció que els homes caminant (55,7 % i 
46,7 %, respectivament) i en transport públic (14,3 % enfront del 8,4 %). En canvi, els homes ho fan 
en major mesura en vehicle privat (41,5 % enfront del 28,5 %).

Taula 25. Mode de transport utilitzat segons gènere al SIMMB

Font: EMEF 2020

Més del 70% dels desplaçaments realitzats per les persones residents a l’àmbit SIMMB en dia feiner 
tenen l’origen i la destinació en un mateix municipi, mentre que el 26,2% restant són desplaçaments 
intermunicipals. Les dones fan proporcionalment més desplaçaments intramunicipals que els homes, 
per a qualsevol àmbit residencial.

Taula 26. Fluxos segons àmbit territorial i gènere al SIMMB

Font: EMEF 2020

Taula 27. Mobilitat per edat i per gènere al SIMMB

Font: EMEF 2020
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En el cas concret de les activitats en estudi, no és de preveu la necessitat d’endegar propostes per 
reduir la discriminació per qüestions de gènere, ja que es considera que les noves activitats no 
afectaran a la discriminació per raó de gènere, tot al contrari. La millora de la integració urbana i la 
terciarització de l’àmbit ha de contribuir a un increment de l’oferta de serveis en el nou nucli urbà 
residencial. En el mateix sentit, pel que fa a la perspectiva de gènere, la proposta va en la línia de 
millorar la barreja d’usos, acostar els serveis als ciutadans i, permetre el seu accés sense vehicle 
motoritzat, fet que té una major incidència en els col·lectius més vulnerables, especialment la gent 
gran o els col·lectius amb dificultats de mobilitat. 
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5.  APARCAMENT 

5.1.  NECESSITAT DE PLACES ESTIMADA

La necessitat de places dels usos en estudi s’estima a partir de la distribució modal assignada. S’exclou 
dels càlculs la necessitat de places dels habitatges (292). 

Per la resta d’usos s’estima que l'hora de màxima demanda d’ocupació de vehicles serà entre les 10 i 
les 14 hores, amb un màxim de 8 turismes, 2 motocicletes i 3 bicis estacionades simultàniament. 

En funció dels objectius del Pla de Mobilitat urbana de Cornellà de Llobregat, de les ordenances 
municipals en matèria d’estacionament i de la voluntat política del consistori i de la resta 
d’administracions, es podrà apostar més o menys per regular i limitar l’estacionament de turismes i 
motos o per potenciar la mobilitat més sostenible.  

Taula 28. Distribució horària de la necessitat de places a partir de la distribució modal assignada (excepte habitatge)

Hora
Nombre de cotxes Nombre de motocicletes Nombre de bicis

eentren ssurten OOcupen eentren ssurten OOcupen eentren ssurten OOcupen

6 a 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0

7 a 8 2 0 4 0 0 1 0 0 0

8 a 9 4 1 6 1 0 1 1 0 1

9 a 10 3 2 7 1 1 2 1 1 1

10 a 11 3 3 8 1 1 2 1 1 1

11 a 12 4 3 8 1 1 2 1 1 2

12 a 13 4 4 8 1 1 2 2 1 2

13 a 14 4 5 7 1 1 2 1 2 2

14 a 15 4 6 5 1 1 1 1 2 1

15 a 16 4 5 4 1 1 1 1 1 1

16 a 17 5 3 6 1 1 1 2 1 2

17 a 18 4 4 5 1 1 1 1 1 2

18 a 19 3 5 3 1 1 1 1 2 1

19 a 20 2 3 2 0 1 0 1 1 1

20 a 21 1 2 1 0 1 0 0 1 0

TOTAL 49 49 12 12 11 11
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5.2.  NORMATIVA  

En aquest apartat s’assenyala el requeriment de places d’aparcament requerides pel Decret 344/2006 
i altres normatives competents en matèria d’estacionament.

Indicar en tot cas, que no és objecte del planejament acotar la xifra de places d’aparcament
tenint en compte que les activitats encara estan per definir.

Taula 29. Oferta de places requerida pel Decret 344/2006

Ús Superfície
Oferta de places requerida pel Decret 344/2006

Cotxe Moto Bici

Habitatge 292 habitatges 292 146 584

Ús industrial 1.216 m2 de st. 13

Ús d’equipament 2.000 m2 de st. 20

Ús zona verda 3.841 m2 de sòl 39 

TOTAL 292 146 656 

5.2.1. Places de turismes i motocicletes

Decret 344/2006
El Decret 344/2006 d’EAMG només contempla la necessitat de reserva de places de turismes i 
motocicletes per l’ús d’habitatge i “estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans” (veure Annex 3). 

En l’apartat introductori d’Exposicions de 
motius ho justifica:

“En les noves promocions urbanístiques de 
caire no residencial, com són les zones 
comercials, les industrials, les d'oci o les de 
serveis, el Decret no estableix cap mínim 
de places d'aparcament per a automòbils 
per tal de fer possibles promocions l'accés 
a les quals es basi en una mobilitat 
suportada per mitjans més sostenibles 
(marxa a peu, bicicleta i transport 
col·lectiu).”

Atenent als requeriments del Decret 344/2006 i als 292 habitatges previstos, caldria la necessitat de 
disposar de 292 places de turisme i 146 de motos associades a aquest ús.

Per la resta d’usos caldrà atendre a les ordenances municipals.

Normes urbanístiques del Pla General Metropolità (AMB)
Atenent als requeriments de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità (AMB) la necessitat 
de places de turisme dependrà de la mida dels habitatges i dels locals industrials. 

No correspon a la present MpPGM acotar la xifra de places. 

Les activitats previstes hauran de complir amb la legislació vigent en matèria d’aparcament.
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5.2.2. Places adaptades a PMR

L’Ordre TMA/851/2021 estableix en l'article 35 la necessitat de disposar d'1 plaça reservada/40 
places o fraccions

En el cas de la edificació no privada regeix la “DBSUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat”,
que incorpora un últim punt (SUA 9) específic d’accessibilitat, on es recullen les condicions 
d’accessibilitat relatives a les places d’aparcament accessibles:

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida 
exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por 
cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

1.2.4 Plazas reservadas 

1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, 
espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

5.2.3. Places de recàrrega de vehicles elèctrics 

El Real Decreto 1053/2014 estableix una dotació mínima d’una plaça d’aparcament amb recàrrega 
de vehicle elèctric per a cada 40 places dels aparcaments o estacionaments de flotes privades, 
cooperatives o d’empresa.

Atenent al Real Decreto 1053/2014, cal tenir present que a partir d’ara s’hauran de considerar 
unes infraestructures mínimes de recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o estacionaments de nova 
construcció i en vies públiques:

Tal i com estipula el Real Decreto 1053/2014, cal que l’aparcament tingui preparada la infraestructura 
per adaptar les places per a recàrrega de vehicle elèctric. Inicialment, la previsió de punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics és del 15% de places d'aparcament.

5.2.4. Places de C/D de mercaderies

Decret 344/2006: 

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

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

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

Els locals comercials han de destinar per a magatzem un mínim d'un 10% del sostre, a l'interior de
l'edifici o a terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d'activitats comercials que per les 
seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem per 
als seus producte.
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5.2.1. Places de bicicleta

Decret 344/2006: 

Atenent als usos previstos i als requeriments de Decret 344/2006, caldria la necessitat de disposar de 
656 places de bicicletes.

Taula 30. Oferta de places requerida pel Decret 344/2006

Ús Superfície Bici

Habitatge 292 habitatges 584

Ús industrial 1.216 m2 de st. 13

Ús d’equipament 2.000 m2 de st. 20

Ús zona verda 3.841 m2 de sòl 39 

TOTAL 656 
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6.  MESURES A ADOPTAR

Les diferents xarxes de mobilitat estan degudament adaptades per absorbir el nou flux de mobilitat 
que generaran les noves activitats previstes. 

No obstant això, es considera necessari introduir mesures per potenciar els desplaçaments a 
peu i en bicicleta, atenent a les millores de la xarxa de carrils bici de la ciutat i a la necessitat d’oferir 
alternatives competitives al vehicle privat. 

El desenvolupament de les activitats que s’instal·laran a la peça en estudi pot comportar la necessitat 
de nous EAMG que concretarien les places d’aparcament a disposar en sòl públic i privat. 

Les activitats de l’àmbit del PM-01 Sota el Molí encara s’han d’acabar de definir.

L’article 19 del Decret 344/2006, determina la contribució al finançament: 

Finançament

19.1  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar una pproposta de finançament 
dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la nova actuació i 
establir la obligació de les persones propietàries, en els termes fixats per la legislació 
urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, així com les infraestructures de 
connex ió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i 
de transport públic o el reforçament d'aquestes, quan sigui necessari com a conseqüència de la 
magnitud de l'actuació.

19.2  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada també ha d'incorporar l'oobligació de les persones 
propietàries de participar en els costos d'implantació de l'increment de serveis de 
transport públic mitjançant l'actualització a 10 anys del dèficit d'explotació del servei de transport 
públic de superfície en proporció a l'increment del nombre de línies o perllongament de les existents, 
amb els paràmetres de càlcul indicats a l'annex 4 d'aquest Decret. Les administracions han de vetllar 
perquè aquest finançament es destini a les administracions competents en matèria de transport segons 
l'àmbit territorial.

19.3  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar l'obligació de les ppersones 
promotores d'una implantació singular d'aassumir, en els termes fixats per la legislació 
urbanística, i a més de l'expressat a l'article 19.2 d'aquest Decret, el cost de la urbanització de la
perllongació de la xarxa de vehicles, la xarxa d'itineraris principals per a vianants, la xarxa 
d'itineraris de transport col·lectiu de superfície i la d'itineraris per a bicicletes des d'on 
estiguin urbanitzades fins a la implantació singular. Com a mínim s'ha de garantir la continuïtat de 
totes les xarxes fins els accessos als sistemes de transport d'infraestructura fixa i fins al centre del 
nucli urbà.

19.4  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar la previsió que, en el cas que per 
satisfer el requeriment de distància màxima a l'accés d'una infraestructura fixa de transport col·lectiu 
calgui la construcció d'una nova estació, el cost de l'obra civil i de l'arranjament dels accessos amb 
l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda anirà a càrrec de les persones promotores de la 
implantació singular, en els termes previstos per la legislació urbanística.
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Article 19 del Decret 344/2006

Article Descripció Necessitat Proposta

19.1
Proposta de finançament d’infraestructures de 
transport

17 ancoratges per a 
bicicletes = 1.955 € 

Difusió de l’oferta de TP 
= 5.000 €

Nou carril bici i passos 
de vianants= 25.395 €

19.2 Implantació de l'increment de serveis de TP       X

19.3
Perllongament i continuïtat de les xarxes de 
transport

      X 

19.4 Construcció d’una estació nova       X 

6.1.  REURBANITZACIÓ DEL CARRER ANTONIO DE LOS RÍOS ROSAS

L’obertura i reurbanització del carrer Antonio de los Ríos Rosas caldrà que compleixi amb les exigències 
d’accessibilitat de l’Ordre VIV/561. Respecte a les voreres, caldrà que tinguin una amplada lliure de 
pas mínima de 1,8 m. Excepcionalment es pot reduir a 1,5 m. en zones consolidades.

Criteris normatius a aplicar relatius als paviments

Criteris normatius a aplicar relatius als itineraris de vianants accessibles

Criteris normatius a aplicar relatius als passos de vianants
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La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar 
amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà 
de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre 
VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas (al 
llarg de 150 metres) a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el 
carrer Isaac Albéniz.   

Taula 31. Cost estimat del carril bici i dels nous passos de vianants del c. Antonio de los Ríos Rosas

Descripció EUR (IVA inclòs) Amidament Import

Construcció de guals per a vianants de vorera rebaixada, 
adaptats per a PMR 440 € 8 3.520 €

Senyalització vertical i horitzontal de pas de vianants 800 € 4 3.200 €

Desplaçament equip senyalització (vertical i horitzontal) 675 € 1 675 €

Carril bici, nou traçat en calçada (c. Antonio de los Ríos 
Rosas). Formació de carril bici en calçada sobre qualsevol 
tipus de sòl subjacent, comprenent la formació de 
l'esplanada, el fonament de ferm, capa de Slurry 
bituminós, vorera sobre llit de formigó i la pintura de 
marques, sense incloure els desmunts ni la formació de 
la caixada .

40 € / m2 150 m. * 3 m. 18.000 €

25.395 € 

Nous passos de vianants proposats al c. Antonio de los Ríos Rosas

Nou carril bici proposat al c. Antonio de los Ríos Rosas
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6.2.  NOVES VORERES I FANALS ALS VIALS D’ACCÉS ALS SERVEIS ANNEXOS A 
L’APARCAMENT DE CAN MERCADER I DEL CAMP DE FUTBOL DE ST. ILDEFONS

Els vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i al camp de futbol de la UE. Sant 
Ildefons haurà de disposar de fanals i voreres accessibles per a PMR, complint amb les exigències de 
l’Ordre VIV/561/2010. 

c. Isaac Albéniz. Manca de vorera per accedir a l’aparcament de 
Can Mercader des del c. Antonio de los Ríos Rosas

Manca de voreres per accedir a l’aparcament del camp de futbol

El cost corresponent a la construcció de les noves voreres i fanals d’accés a l’aparcament de Can 
Mercader i al camp de futbol de St. Ildefons es xifra en 145.465 €.

Taula 32. Cost estimat de la construcció de voreres

Descripció Import

Noves voreres i fanals als vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i 
del camp de futbol de st. Ildefons 145.465 €

145.465 € 

Respecte a l’enllumenat exterior, l’àmbit d’estudi complirà amb la normativa ambiental requerida (Art. 
23 Energia. Enllumenat exterior):

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en 
espais públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al reglament 
que desenvolupi la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn; i al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-
01 a EA-07.

Igualment, aquestes instal·lacions hauran de complir les determinacions i requeriments de 
l’articulat del Reglament Municipal de Protecció del Cel Nocturn, que regula l’ús de la 
il·luminació d’exteriors, tant d’espais públics com privats, per tal d’aconseguir una disminució 
important de la contaminació lumínica i un estalvi energètic.

Els projectes incorporaran aquelles lluminàries que d’acord amb els avanços tecnològics de 
cada moment siguin més eficients. En el moment actuals són les que utilitzen la tecnologia LED 
(Solid State lighting).

S’haurà de complir, així mateix, el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del Medi 
Nocturn, o la que la substitueixi, si s’escau.

Vials inaccessibles d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i del camp de futbol
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6.3.  DIFUSIÓ DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC

Tal i com es descriu en el capítol 4.2 de caracterització de la xarxa de transport públic, l’oferta de 
transport públic de l’àmbit d’estudi és correcte i presenta una ocupació baixa pel que fa a les 
expedicions de bus que donen cobertura a l’àmbit d’estudi.

Es proposa que des dels equipaments, zona verda i des de l’activitat industrial (a definir) es doni a 
conèixer la informació necessària als usuaris per tal que aquests coneguin les diferents alternatives 
existents a través de mapes de la xarxes de transports i de les aplicacions mòbil de transports. 

S’estima un cost de 5.000 € associat a la mesura.

Taula 33. Cost estimat difusió de l’oferta de transport públic

Descripció Cost estimat (€)

Difusió de l’oferta de transport públic 5.000 €

5.000 €

6.4.  PLACES DE BICICLETA

Atenent als requeriments del Decret 344/2006 en matèria d’aparcament de bicicletes, l’àmbit d’estudi
hauria de contemplar la reserva de 656 places d’aparcament.

Els aparcaments de bicicletes s’hauran de situar fóra de la via pública. L’Ajuntament s’haurà de fer 
càrrec de les places requerides en sòl públic i els promotors privats, d’aquelles requerides en sòl privat.

De les places requerides, 584 corresponen als habitatges i s’ubicaran entre les plantes 
soterrani i un local de PB.

Respecte a les 72 places requerides que no estan incloses dintre dels habitatges, es necessitaran 36 
barres de tipus U-invertida (2 places per unitat). 

S’estima un cost de 4.140 € associat a la mesura.

Taula 34. Cost estimat d’instal·lació de barres tipus U-invertida d’aparcament de bicicleta

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€)

Instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a 
bicicletes corresponent a ús equipament i industrial 115 € / ut 36 4.140 € 

4.140 €

6.5.  PLACES DE TURISMES

Està previst que els habitatges (150 lliures i 142 HPO) disposin de dues plantes soterrani d’aparcament 
que permetrà complir amb els requeriments de places de turisme que estableix la normativa urbanística 
metropolitana (article 298): “en sòl urbà una plaça per cada habitatge de més de 130 m2 o una plaça 
per cada dos habitatges de 80 a 130 m2 i una plaça per cada quatre habitatges menors de 80 m2, tot 
referit a superfície construïda.”:

En principi es contempla que els habitatges lliures tindran una mida de 100 m2, i una necessitat 
de places mínimes resultant de 75 places segons el PGM. Es preveu que disposin de dues 
plantes soterrani amb 55 places de turisme cadascuna.

En principi es contempla que els habitatges HPO tindran una mida de 70 m2 i una necessitat 
de places mínimes resultant de 36 places segons el PGM. Es preveu que disposin de dues 
plantes soterrani amb 23 places de turisme cadascuna.

En el cas de la edificació no privada, i en funció dels allotjaments accessibles, es complirà amb 
els requeriment de places d’aparcament accessibles. 

Estacionament i recàrrega de vehicles elèctrics: tal i com estipula el Real Decreto 1053/2014, 
caldrà que l’aparcament tingui preparada la infraestructura per adaptar les places per a 
recàrrega de vehicle elèctric. Inicialment, la previsió de punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
és del 15% de places d'aparcament servides. Es proposa que els punts de recàrrega siguin 
semiràpids (mínim 7KW).
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6.6.  VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES

Les mesures correctores proposades tenen un cost estimat de 180.000 €. 

No es calcula de forma específica el dèficit del cost del transport públic a assumir, ja que la xarxa 
actual podrà absorbir perfectament la demanda generada per la nova implantació i, en conseqüència, 
no s’ha establert cap mesura al respecte.

El desenvolupament de les activitats que s’instal·laran a l’àmbit d’estudi pot comportar la necessitat 
de nous EAMG que concretarien les places d’aparcament a disposar en sòl públic i privat.

Les activitats de l’àmbit d’estudi encara s’han d’acabar de definir.

Taula 35. Cost estimat de les mesures proposades

Descripció Cost estimat (€)

Nous passos de vianants a la Rbla. Solanes i c. . Antonio de los Ríos Rosas 7.395 €

Noves voreres i fanals als vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can mercader i 
del camp de futbol de st. Ildefons 145.465 €

Nou carril bici al c. Antonio de los Ríos Rosas 18.000 €

Difusió de l’oferta de transport públic 5.000 €

Instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a bicicletes corresponent a ús 
equipament i industrial 4.140 € 

TOTAL 180.000 € 
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7.  SÍNTESI DE L’ESTUDI

De forma resumida s’indiquen els resultats i les conclusions més importants obtinguts al present estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada:

L’objecte d’aquest estudi respon a l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
associat a la Modificació Puntual del Pla Metropolità a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de 
Dalt, a Cornellà de Llobregat.

La MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de Dalt i del 
Ferrocarril en l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

Respecte als usos previstos en la MpPGM, aquells que es contempla que puguin generar un 
increment de mobilitat són:

292 habitatges (25.000 m2 de sostre) en continuïtat amb els edificis de l’ARE de la Remunta de 
l’Hospitalet situats a l’av. de Josep Tarradellas i Joan.

o 150 habitatges lliures de 100 m2 de st. (15.000 m2).

o 142 HPO de 70 m2 de st. (10.000 m2).

1.216 m2 de sostre destinat a indústria, que dona front a la Rambla Solanes i al carrer que 
connecta l’av. Josep Tarradellas i Joan de l’Hospitalet.

11.277 m2 de sòl d’equipaments destinat a serveis annexos al camp de futbol i a l’aparcament 
del parc de Can Mercader. “Batlle i Roig” estima un sostre d’entre 1.000 i 2.000 m2 i, de cara 
a treballar amb les puntes de mobilitat, s’estimarà la hipòtesi de 2.000 m2.

3.841 m2 de zona verda (espais lliures -6b-).

Atenent a la mobilitat prevista pels usos en estudi, s’estimen un increment de 2.697 desplaçaments 
diaris associats a als nous usos en dia punta, la meitat dels quals tenen com a origen l’àmbit i 
l’altra meitat com a destinació. El dia punta s’estima en dia feiner, quan coincidiran totes les 
activitats en estudi.

En dia punta es preveuen les següents puntes de mobilitat generades per l’àmbit d’estudi:

Al matí: de 8 a 9 hores, amb 32 desplaçaments d’entrada i 183 de sortida.

Al migdia: de 14 a 15 hores, amb 139 desplaçaments d’entrada i 98 de sortida.

A la tarda: de 18 a 19 hores, amb 164 desplaçaments d’entrada i 95 de sortida.

Dels 2.697 nous desplaçaments diaris generats pels usos, 662 (22%) corresponen a desplaçaments 
amb turisme, motocicleta i taxi. 

Els 662 desplaçaments associats al vehicle motoritzat un cop aplicats aquests índexs d’ocupació 
donen una mobilitat de 360 turismes/dia, 99 motos/dia i 11 taxis/dia relacionats amb l’àmbit, és a 
dir, la meitat (236) entren i l’altra meitat surten. 
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A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda pel transport privat (cotxe i 
motocicleta) i en taxi. De 18 a 19h.:

Cotxe: 21 desplaçament d’entrada i 13 de sortida.

Moto: 6 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Taxi: 1 desplaçaments d’entrada i 0 de sortida.

Dels 656 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 56% 
s’efectuaran en metro, el 24% en bus i el 20% restant en Renfe. De 18 a 19h.:

Metro: 21 desplaçament d’entrada i 14 de sortida.

Bus: 10 desplaçament d’entrada i 6 de sortida.

Renfe: 8 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

Dels 1.379 desplaçaments previstos en no motoritzats (anada i tornada), es preveu que el 92% 
s’efectuaran a peu i el 8% restant en bicicleta/VMP. De 18 a 19h.:

A peu: 80 desplaçament d’entrada i 43 de sortida.

En bici/VMP: 7 desplaçament d’entrada i 4 de sortida.

L’increment de mobilitat generada en cotxe per les noves activitats en hora punta en cap cas 
alterarà el nivell de servei de les vies d’accés a l’àmbit d’estudi, atenen al baix volum de 
desplaçaments previstos.

El 76% de la mobilitat prevista en cotxe per les noves activitats en hora punta (18-19h.)
correspondrà a l’ús d’habitatge: 20 desplaçaments d’entrada i 8 de sortida. L’ús industrial generarà 
1 desplaçament d’entrada i 1 de sortida. Pel que fa als serveis annexes als aparcaments de Can 
Mercader i del camp de futbol de la UE. St. Ildefons, s’estima 1 desplaçament d’entrada i 1 de 
sortida en cadascun d’ells.

L’itinerari alternatiu d’accés al Polígon Industrial Solanes a través de la sortida de St. Ildefons (ctra. 
B-20), no suposarà cap estalvi de temps pels vehicles provinents de l’oest i del nord-oest i que a 
dia d’avui accedeixen pel sud del Polígon Industrial Solanes:

El temps d’arribada és el mateix i, per tant, és de preveure que només una part reduïda del 
trànsit que accedeix actualment pel sud del polígon des de la Ronda de Dalt, a través de l’Av. 
del Maresme (Av. del Maresme > Pg. dels Ferrocarrils Catalans > carrer del Silici o carrer de 
l’Energia), opti per fer-ho a partir del nou accés de St. Ildefons, a través de l’Av. de Ramon 
Frontera (Av. de Ramon Frontera > c. de Joan N. Garcia-Nieto > c. Antonio de los Ríos Rosas).

S’ha analitzat l’ocupació de les expedicions dels autobusos que donen cobertura a l’àmbit d’estudi 
i s’ha constatat que, en horari punta de migdia (14-15h.) de dia feiner, les expedicions funcionen 
lluny del nivell de saturació. Tenint en compte la xarxa de transport públic que trobem a la zona 

d’influència es considera que la baixa demanda prevista en transport públic en l’hora punta podrà 
ser absorbida sense dificultats per l’oferta actual.

L’oferta de transport públic (ferrocarril i autobús) que dóna servei a la zona en estudi, amb una 
freqüència de pas acceptable al llarg del dia satisfà amb escreix l’increment de demanda generada 
per les noves activitats. Els viatges estimats en bus en hora punta (16 desplaçaments sumant 
entrades i sortides) no saturaran la capacitat de les expedicions de les línies que, com posen de 
manifest les fotografies que segueixen, resten lluny de la seva capacitat màxima.

Es constaten deficiències d’accessibilitat al llarg del carrer d’Isaac Albéniz i al carrer d’accés a 
l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant Ildefons. 

El carrer d’Isaac Albéniz connecta el carrer d’Antonio de los Ríos Rosas amb l’aparcament del 
Parc de Can Mercader i un dels accessos al Parc i a les seves instal·lacions. El carrer d’Isaac 
Albéniz està asfaltat i és de doble sentit de circulació, ja que porta a un cul-de-sac. És l’únic 
accés rodat a l’aparcament, el qual té l’horari restringit a 6 a 23 hores. Quant a l’accessibilitat, 
el carrer d’Isaac Albéniz no disposa de voreres ni de fanals (veure les fotografies que 
segueixen). Tampoc el carrer d’accés a l’aparcament del camp de futbol de la UE. Sant 
Ildefons (veure fotos de l’itinerari a peu des del Parc de Can Mercader fins l’estació de metro 
de St. Ildefons).

Al c. Antonio de los Ríos Rosas s’hi detecta manca de passos de vianants i trams de vorera 
estrets que el nou projecte haurà d’adaptar. La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos 
Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, haurà de disposar de voreres i passos de 
vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Es proposarà a la 
vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas a través del c. Antonio de los Ríos 
Rosas, fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   

La nova ordenació  proposada al conjunt de l’àmbit haurà de garantir el compliment de la Llei 
13/2014 i de l’Ordre VIV/561/2010 en matèria d’accessibilitat, així com les correctes 
condicions d’il·luminació de la via pública atenent a la normativa vigent. És imprescindible que 
el nou projecte incorpori pals de llum i voreres al llarg de totes dues vies, atenent als criteris 
de l’Ordre VIV/561/2010. 

L’àmbit en estudi és accessible en bicicleta/VMP i es troba ben connectat a la xarxa de carrils bici 
del de Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat mitjançant els carrils bicicleta de l’Av. Josep Tarradellas 
i de la ctra. de l’Hospitalet, i els itineraris amb prioritat per a bicicletes que enllaça amb aquestes 
vies ciclables: 

El carril bici de l’Av. Josep Tarradellas i té una amplada aproximada de 1 metre per carril.
Disposa de trams disposats en calçada i altres sobre vorera. El tram més proper a l’àmbit 
d’estudi i que enllaça fins al c. Joan Garcia-Nieto, s’ubica sobre vorera i transita davant dels 
edificis residencials de l’ARE de la Remunta. 

El carril bici de la ctra. de l’Hospitalet és bidireccional, s’ubica sobre vorera i té una amplada 
aproximada de 1 metre per carril. Connecta amb el Parc de Can Mercader.
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A destacar també la xarxa de carrers amb prioritat per a bicicleta del barri de St. Ildefons (Av- 
St. Ildefons, Av. rep. Argentina, Av. Isabel Allende) i els carrers zona 30 que complementen 
la xarxa ciclable de la ciutat.

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a enllaçar 
amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el detall, 
haurà de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les exigències de l’Ordre 
VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. Josep Tarradellas a través 
del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   

Mesures a adoptar

Reurbanització del carrer Antonio de los Ríos Rosas

L’obertura i reurbanització del carrer Antonio de los Ríos Rosas caldrà que compleixi amb les 
exigències d’accessibilitat de l’Ordre VIV/561. Respecte a les voreres, caldrà que tinguin una 
amplada lliure de pas mínima de 1,8 m. Excepcionalment es pot reduir a 1,5 m. en zones 
consolidades.

La MpPGM en l’àmbit d’estudi, permetrà la obertura del c. Antonio de los Ríos Rosas fins a 
enllaçar amb l’Av. Josep Tarradellas i la reordenació de la vialitat. 

La reordenació prevista del c. Antonio de los Ríos Rosas, de la qual encara no es coneix el 
detall, haurà de disposar de voreres i passos de vianants adaptats, complint amb les 
exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Es proposarà a la vegada ampliar el carril bici de l’Av. 
Josep Tarradellas (al llarg de 150 metres) a través del c. Antonio de los Ríos Rosas, fins a 
connectar amb el carrer Isaac Albéniz.   

Noves voreres i fanals als vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i del 
camp de futbol de St. Ildefons. 

Els vials d’accés als serveis annexos a l’aparcament de Can Mercader i al camp de futbol de 
la UE. Sant Ildefons haurà de disposar de fanals i voreres accessibles per a PMR, complint 
amb les exigències de l’Ordre VIV/561/2010. Respecte a l’enllumenat exterior, l’àmbit d’estudi 
complirà amb la normativa ambiental requerida (Art. 23 Energia. Enllumenat exterior). El cost 
corresponent a la construcció de les noves voreres i fanals d’accés a l’aparcament de Can 
Mercader i al camp de futbol de St. Ildefons es xifra en 145.465 €.

Difusió de l’oferta de transport públic

Es proposa que des dels equipaments, zona verda i des de l’activitat industrial (a definir) es 
doni a conèixer la informació necessària als usuaris per tal que aquests coneguin les diferents 
alternatives existents a través de mapes de la xarxes de transports i de les aplicacions mòbil 
de transports. S’estima un cost de 5.000 € associat a la mesura.

Places de bicicleta

Atenent als requeriments del Decret 344/2006 en matèria d’aparcament de bicicletes, l’àmbit 
d’estudi hauria de contemplar la reserva de 656 places d’aparcament.  

Els aparcaments de bicicletes s’hauran de situar fora de la via pública.  

L’Ajuntament s’haurà de fer càrrec de les places requerides en sòl públic i els promotors 
privats, d’aquelles requerides en sòl privat. 

De les places requerides, 584 corresponen als habitatges i s’ubicaran entre les plantes 
soterrani i un local de PB.

Respecte a les 72 places requerides que no estan incloses dintre dels habitatges, es 
necessitaran 36 barres de tipus U-invertida (2 places per unitat). S’estima un cost de 4.140 €
associat a la mesura.

Places de turismes

Està previst que els habitatges (150 lliures i 142 HPO) disposin de dues plantes soterrani 
d’aparcament que permetrà complir amb els requeriments de places de turisme que estableix 
la normativa urbanística metropolitana (article 298): en sòl urbà una plaça per cada habitatge 
de més de 130 m2 o una plaça per cada dos habitatges de 80 a 130 m2 i una plaça per cada 
quatre habitatges menors de 80 m2, tot referit a superfície construïda.

En principi es contempla que els habitatges lliures tindran una mida de 100 m2, i una 
necessitat de places mínimes resultant de 75 places segons el PGM. Es preveu que disposin 
de dues plantes soterrani amb 55 places de turisme cadascuna. 

En principi es contempla que els habitatges HPO tindran una mida de 70 m2 i una necessitat 
de places mínimes resultant de 36 places segons el PGM. Es preveu que disposin de dues 
plantes soterrani amb 23 places de turisme cadascuna.

En el cas de la edificació no privada, i en funció dels allotjaments accessibles, es complirà 
amb els requeriment de places d’aparcament accessibles. 

Estacionament i recàrrega de vehicles elèctrics: tal i com estipula el Real Decreto 1053/2014, 
caldrà que l’aparcament tingui preparada la infraestructura per adaptar les places per a 
recàrrega de vehicle elèctric. Inicialment, la previsió de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics és del 15% de places d'aparcament servides. Es proposa que els punts de recàrrega 
siguin semiràpids (mínim 7KW). 

Valoració econòmica de les mesures

Les mesures correctores proposades tenen un cost estimat de 180.000 €.

No es calcula de forma específica el dèficit del cost del transport públic a assumir, ja que la 
xarxa actual podrà absorbir perfectament la demanda generada per la nova implantació i, en 
conseqüència, no s’ha establert cap mesura al respecte.
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El desenvolupament de les activitats que s’instal·laran a l’àmbit d’estudi pot comportar la 
necessitat de nous EAMG que concretarien les places d’aparcament a disposar en sòl públic i 
privat.

Les activitats de l’àmbit d’estudi encara s’han d’acabar de definir.
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
Memòria de l’estudi econòmic. Característiques i justificació de la modificació puntual del POUM. 

L’àmbit de la MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de Dalt i del 
Ferrocarril a l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. La superfície de l’àmbit és de 97.647 
m². D’aquests, el Pla General Metropolità en qualifica 97.039 m² de sistemes i 608 m² de zona industrial 
(clau 22a).  
 
L’objectiu de la present modificació puntual és: 

1. Recuperar el Canal de la Infanta com a infraestructura històrica que possibiliti la connexió (tal i com 
es produïa anys enrere). 

2. Ordenar la porta nord del polígon industrial Famades. 
3. Ordenar l’equipament i l’espai lliure públic amb unes qualificacions més adients als seus usos i més 

adequades a la topografia existent.  
4. Possibilitar la connexió dels diferents barris de Cornellà i l’Hospitalet. 
5. Augmentar l’oferta d’habitatge protegit, atenent a les polítiques municipals en matèria  

 
La modificació de planejament delimita un PAU amb l’objectiu de concentrar tota l’edificabilitat en edificis 
residencials a la franja de terreny entre el polígon Famades i la via del tren, de manera que s’entengui com 
un prolongació dels edificis d’habitatge propers del barri de la Remunta de l’Hospitalet de Llobregat, així 
com qualificar una petita parcel.la de industrial per completar una illa del polígon Famades. La resta de 
l’àmbit està qualificat de sistemes (espais lliures, vialitat i sòl ferroviari). 
 
La delimitació del nou polígon d’actuació de 29.010 m² de superfície, associat al nou aprofitament permet 
l’ordenació i urbanització de l’àmbit, així com l’adquisició gratuïta per part de l’Ajuntament de tots els 
terrenys destinats a sistemes i l’augment de l’oferta d’habitatge protegit. 
 
És important ressaltar que els terrenys que s’inclouen al nou PAU en el planejament vigent no estan inclosos 
en cap àmbit de gestió. En el nou àmbit actualment s’hi localitza una parcel.la d’equipament privat (clau 7c) 
de 4.909 m², una parcel.la industrial (clau 22a) de 608 m² i diversos terrenys de sistemes públics que s’han 
d’obtenir per expropiació.  
 
La nova edificació que es construirà en aquest sòl urbanitzat un cop realitzada la transformació donarà 
continuïtat al barri de la Remunta de l’Hospitalet de Llobregat, atès que tot i que limita amb el polígon 
industrial de Cornellà de Llobregat es relaciona més directament amb el teixit residencial del municipi de 
l’Hospitalet.  
 
 
La present MpPGM dona resposta a una necessitat de reciclatge urbà, amb l’objectiu d’aprofitar les 
oportunitat i disponibilitats del teixit existent i adequar-lo a les noves necessitats socials i econòmiques. En 
aquest sentit l’àmbit objecte de la present MpPGM es divideix en: 
 

1. Sòls de sistemes que es reordenen i adeqüen  a la topografia i a l’ús actual ( es milloren així els 
espais destinats a Parc i es qualifiquen de sistemes d’equipament públic aquells espais ocupats 
actualment per instal·lacions o aparcaments i amb una topografia més adequada que en el 
planejament vigent).  
 

2. Un àmbit de gestió delimitat mitjançant PAU.  
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L’objectiu del present Estudi Econòmic Financer és valorar la viabilitat econòmica del nou planejament 
proposat. Analitzada la naturalesa del planejament proposat considerem que la viabilitat vindrà 
determinada per l’equilibri econòmic de l’àmbit de gestió delimitat (PAU).  
 
Per definir aquesta consideració s’ha tingut en compte que els sòls de sistemes públics fora de l’àmbit de 
gestió únicament es reordenen en el territori però mantenen la qualificació de sistemes. Addicionalment 
aquests sols externs al PAU es localitzen actualment en propietats públiques i per tant no són objecte 
d’expropiació.  
 
Per contra, els sòls delimitats en el Polígon d’Actuació Urbanística que pertanyen a múltiples propietats 
privades, podrien ser objecte d’expropiació urbanística, i inclouen qualificacions amb dret a aprofitament 
privat.  
 
La proposta de l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística pretén: 

Concentrar edificabilitat residencial i obtenir habitatge de protecció pública.  
Connectar aquest àmbit  de Cornellà amb el barri de la Remunta de l’Hospitalet de 
Llobregat a partir de l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan.  
Obtenir gratuïtament i resoldre la ordenació dels espais lliures de l’entorn del Canal de 
l’infanta connectant paisatgísticament aquesta part del municipi.  

 
L’estudi econòmic de la present Modificació de PGM ha tingut en consideració els aspectes econòmics 
principals del planejament proposat: 
• La determinació de beneficis i càrregues d’una operació de transformació de sòl.  
• el disseny del calendari de les fases de promoció. 
• La definició d’una situació inicial de comparació a efectes de viabilitat. 
 
Pel que fa a la definició de la situació inicial de comparació a efectes de viabilitat, s’ha tingut en consideració 
el planejament vigent a l’àmbit d’estudi que consta d’un equipament amb ús i edificabilitat a determinar 
mitjançant pla especial, i uns sòls qualificats de sistemes sense aprofitament a obtenir mitjançant 
expropiació. La present modificació de planejament preveu ajustar les qualificacions de l’àmbit perquè sigui 
possible una transformació amb un diferencial urbanístic suficient per assumir les càrregues de recuperació 
de l’espai lliure del Canal de la Infanta, la connexió viaria amb l’Hospitalet de Llobregat i l’obtenció de nou 
habitatge de protecció pel municipi.  
 
En relació als ingressos de la transformació proposada, obtinguts pel valor de mercat de les parcel·les i/o 
edificis, cal tenir en compte que els valors immobiliaris depenen de la localització i característiques físiques 
dels immobles. Les decisions del planejament no són neutres sinó que tenen una important transcendència 
econòmica en els ingressos de la promoció i, per tant, és necessari definir els usos adequats a la demanda; 
les tipologies edificatòries; les característiques de les parcel·les resultants, etc. 
 
Pel que fa al calendari de promoció, cal definir el moment de les inversions i dels retorns, en funció del 
temps de venda de les promocions, de l’oferta existent, etc. El calendari de la promoció s’ha dissenyat, en 
funció de les característiques del mercat i, tenint en compte que el moment en que es produeixen les 
inversions i els retorns incideix directament en la viabilitat de l’operació urbanística. 
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Marc legal d’aplicació. 

L’estudi econòmic financer i l’informe de sostenibilitat 

La legislació urbanística exigeix realitzar estudis econòmics que permetin garantir la viabilitat de les 
operacions urbanístiques i alhora, analitzin les repercussions del nou planejament a l’economia de 
l’administració pública. 
 
El Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació (art. 96). Pel que 
fa a l’estudi econòmic de l’operació, formen part de la documentació del planejament l’avaluació 
econòmica i financera i l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
L’article 59 especifica la necessitat d’incloure a la documentació dels plans generals el següents documents 
de contingut econòmic. Concretament especifica: 

Art. 59 1.e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
Art. 59 3.d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de 
les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris. 

 
D’altra banda el RLU, detalla la documentació necessària del planejament general i especifica a l’article 76.3 
les característiques de l’avaluació econòmica financera. 

76.3 L’avaluació econòmica  i  financera  del  pla  d’ordenació  urbanística municipal  conté l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per 
a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 
derivades de l’execució del pla. 

 
 
A més, l’article 99 refereix les especificacions que han d’incloure les Modificacions de les figures de 
planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos: 

Art. 99.1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts 
anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit 
els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació 
d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel 
Registre Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer 
constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de 
la gestió urbanística, i la seva identitat. 
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la 
magnitud de l’actuació. 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha 
d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

 
D’altra banda, la llei estatal RDL 7/2015, de 30 d’octubre, per la que s’ aprova el text refós de la llei del sòl 
i rehabilitació urbana, estableix en l’article 22.5: 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, 
requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de 
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las 
cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.  
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Així doncs, en aquest document hem avaluat les càrregues i beneficis generats pel planejament, així com el 
flux d’ingressos i el flux de despeses d’acord al calendari fixat en el pla d’etapes. D’acord a la legislació 
urbanística vigent, els aspectes econòmics rellevants per l’operació són: 
 
- Cessió obligatòria i gratuïta de tot el sòl reservat per a sistemes urbanístics previst en el sector. 
 
- Costejar i executar la totalitat de la urbanització de l’àmbit de la Modificació de planejament i la 
seva connexió amb les xarxes de l’entorn. Cal assumir les despeses d’urbanització de vials i zones verdes, 
les indemnitzacions de les activitats, béns i drets incompatibles amb el planejament, el cost de tots els 
projectes tècnics així com totes les despeses de gestió. 
- Cedir a l’administració actuant el % corresponent de l’aprofitament urbanístic del sector. 
 

Context Territorial i  Econòmic 

Context territorial i econòmic del municipi 

L’àmbit del treball es localitza a l’àrea metropolitana de Barcelona, entre els municipis de Cornellà de 
Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat. Tot i que els sols formen part del terme municipal de Cornellà, es situen 
a continuació del teixit urbà consolidat del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. A causa d’aquesta 
singularitat, el present estudi analitza el context territorial i econòmic d’ambdós municipis. 
 

 
Localització de l’àmbit objecte d’estudi entre Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat. En color lila els polígons industrials i en color 
gris es marquen els teixits urbans. 
Font: Visor territorial SIPAE. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
 
Tant Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) com Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) estan situats al marge 
esquerre del riu Llobregat. Ambdós municipis formen part del territori metropolità de Barcelona de 
superfície 636 km² i més de 3,2 milions de persones. L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una de les àrees 
metropolitanes més grans d'Europa i té un pes important en l'espai de la Mediterrània. 
 
Els barris de Cornellà estan profundament delimitats en el mapa, el carrer i l’imaginari col·lectiu, hi ha un 
fort sentiment històric de pertinença al propi barri. La via del tren divideix la ciutat en dos àmbits 
sociodemogràfics: a dalt, Sant Ildefons, i sota la via el centre de la ciutat, ambdós amb un gran pes simbòlic 
i demogràfic en la ciutat.  
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L’àmbit objecte d’estudi es limita amb el polígon industrial  de l’Almeda, sota la via del tren, queda separat 
del teixit residencial de Cornellà de Llobregat  per la Ronda de Dalt (B-20). Pel contrari, els edificis proposats 
tenen continuïtat amb el barri residencial de la Remunta  i amb el centre de l’Hospitalet de Llobregat, fins i 
tot  està situat a prop de l’estació de tren i del metro d’aquest municipi. 
 
Ambdós municipis estan molt ben comunicats per carretera amb Barcelona i el sud i l’est de Catalunya. En 
l’entorn immediat de l’àmbit hi ha la Ronda de Dalt, que connecta amb la C-32 i l’Autopista A2. Al Sud, hi 
ha la C-31 que connecta Hospitalet i Barcelona, i al Nord la B-23 que connecta amb l’Avinguda Diagonal.  
 

 
Plànol de la xarxa de transport públic que dona servei al municipi. Es pot observar que tant Cornellà com l’Hospitalet 
disposen de metro, Renfe rodalies, ferrocarrils de la Generalitat i del Tram Baix. 
Font: Google Maps, mapa 2021. Transport. 
 
El creixement econòmic dels dos municipis és similar al creixement del territori metropolità i la mitjana del 
territori català. Entre 2011 i 2018 el Valor afegit brut de l’Hospitalet de Llobregat ha crescut en un 12,1% i 
un 11,5% a Cornellà. Per contrapartida al global de l’àmbit Metropolità ha crescut de l’ordre d’un 13,4 %, i 
un 12,4% al global del territori Català. 
 
D’acord amb dades de l’Idescat (revisió estadística del 2019 de dades de l’any 2017), els municipis estudiats 
presenten una renda familiar disponible bruta per habitant de l’ordre de 15-16 milers d’euros. Aquests 
valors els situen lleugerament per sota la mitjana Catalana (17 milers d’euros) i força per sota de la mitjana 
del Barcelonès (19 milers d’euros de renda familiar disponible bruta per habitant). En canvi, pel que fa al 
producte interior brut (PIB) per habitant, mentre que l’Hospitalet està substancialment per sota de la 
mitjana catalana (26 milers d’euros respecte 33 milers d’euros), Cornellà de Llobregat es situa lleugerament 
per sobre amb 34 milers d’euros de producte interior brut (any 2019). 
 
 
En ambdós municipis es detecta una tendència de creixement poblacional positiu que s’inicia al 2015-2016 
i que es presenta de forma més acusada al municipi de l’Hospitalet. D’acord amb dades de l’Idescat, la 
població de Cornellà de Llobregat, l’any 2020 era de l’ordre de 90.000 habitants. En canvi a l’Hospitalet de 
Llobregat la població total el mateix 2020 és de l’ordre de 270.000 habitants. 
 
Tant a Cornellà com a l’Hospitalet el creixement de l’any 2019 s’havia donat principalment per creixement 
migratori (Cornellà té un creixement migratori del 16% i l’Hospitalet del 22%, la mitjana catalana és de 
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l’ordre del 14%). Aquestes migracions són principalment immigracions externes procedents de països de 
fora de la UE.  
 

A la gràfica següent, s’aprecia la lleugera però constant tendència a positiva de l’increment de població: 

           
CORNELLÀ DE LLOBREGAT             HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Evolució poblacional a Cornellà de Llobregat i Hospitalet de Llobregat entre 2011-2020. 
Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l’INE. 
 
De l’ordre d’un 20% de la població d’ambdós municipis són persones majors de 65 anys. A partir de les 
dades de la piràmide d’edat de la població es pot observar que el gruix de la població està en la franja d’edat 
d’entre els 25 i 55 anys a l’Hospitalet i entre 30 i 60 anys a Cornellà, per tant, es poden considerar municipis 
amb la major part de la població en edat de treballar. 
 
Tot i que són municipis actius amb la majoria de població en edat de treballar, és molt poca la població en 
edat d’emancipar-se i per tant, serà escassa la demanda residencial provinent del propi municipi. 
Tanmateix, la seva situació privilegiada dins de l’àrea metropolitana i la bona comunicació amb Barcelona 
tant en transport públic (tren, bus, metro) com en transport privat (ronda de dalt) considerem que atraurà 
demanda residencial d’altres poblacions de l’àrea metropolitana i de Barcelona. Aquesta capacitat 
d’atracció dels municipis causada per la seva bona localització es constata en les dinàmiques positives de 
creixement que s’han mostrat anteriorment.  
 
 

Context urbà de l’àmbit objecte d’estudi 

La localització de l’àmbit d’estudi està en l’extrem nord-est de Cornellà de Llobregat, limítrof amb 
l’Hospitalet de Llobregat. El seu entorn més proper és el polígon industria Est-Famades (d’acord amb el 
SIPAE), dividit en dos termes municipals. I queda franquejat en la seva façana nord per la via del tren i en la 
seva façana oest per la C-32, ronda de dalt de Barcelona.  
 
L’entorn més proper mostra una mixtura d’usos, atès que per la banda sud de l’àmbit estudiat és principal 
ús industrial amb naus industrials i a la banda est, és principalment residencial amb noves promocions 
d’habitatges del barri de la Remunta totalment consolidat. 
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Localització de l’àmbit objecte d’estudi en el context territorial i urbà. En color lila els polígons industrials del territori.  
Font: visor SIPAE. 
 

 
Imatge 3D de l’entorn de l’àmbit objecte d’estudi. S’observa el teixit industrial del polígon industrial Est-Famades a Sud i el 
teixit residencial de l’Hospitalet de Llobregat a Est.  
Font: Google Maps, imatge 3D del 2021. 
 

Característiques del teixit residencial 
 
Com s’ha comentat anteriorment, tot i que es situa en el municipi de Cornellà, una vegada assolit el 
projecte,  la promoció  formarà part de la continuïtat urbana del teixit residencial del centre de l’Hospitalet 
de Llobregat. Es pot observar que el recorregut a peu al centre de Cornellà és de l’ordre de 30 minuts, amb 
un important pes de la C-32 i el polígon industrial com a barrera física, mentre que el centre de l’Hospitalet 
de Llobregat es troba a 10-15 minuts.  
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Recorregut per anar a l’Ajuntament de Cornellà    Recorregut per anar a l’Ajuntament de l’Hospitalet, 17 minuts 

La promoció proposada es localitza molt a prop de l’ARE La Remunta de l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta 
àrea residencial està situada a l’extrem Oest del barri del Centre, en el límit territorial amb el municipi de 
Cornellà de Llobregat. Es tracta d’un barri de nova creació, arrel de l’ARE de la Remunta, que preveu la 
construcció de l’ordre de 800 habitatges (un 60% de protegits) als terrenys de l’antiga Caserna Militar, 
juntament amb altres terrenys adjacents a l’avinguda Josep Tarradellas. 
 

 
Plànol de distribució de l’ARE la Remunta, a l’Hospitalet de Llobregat, i localització de l’àmbit en relació a l’ARE.  

 
L’ARE de la Remunta va concloure la seva ordenació el 26 de juny de 2010, quan es va aprovar 
definitivament el Text refós del PDU de les ARE del Barcelonès. En aquest sector de planejament també 
s’inclou, més al nord, la futura ampliació del parc de Can Buxeres mitjançant l’enderrocament de les 
edificacions existents en l’àmbit conegut com el camí de la Fonteta. 
 
Les edificacions que queden directament a la dreta de l’àmbit objecte del present estudi es van construir, 
l’any 2019. 
 
Característiques del teixit econòmic 
 
El polígon industrial Est-Famades es localitza a l’est de l’àmbit objecte d’estudi, i d’acord amb el Sistema 
d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) del departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, aquest polígon té una superfície de 50,22 ha, es creà l’any 1980 i disposa 

ÀMBIT 
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actualment de 325 empreses en 270 parcel·les. D’acord amb la mateixa font predominen les activitats de 
serveis (31%) seguides de les activitats comercials (22%) i les d’alimentació i begudes (11%).  
 

Implantació del nou planejament 

Antecedents i situació urbanística actual 

Actualment els terrenys de l’actual àmbit de gestió urbanística proposat que s’estudia, es regulen pel Pla 
General Metropolità (PGM), que classifica com a: 

- Sòl urbanitzable no delimitat: els terrenys privats de la parcel·la 1a com a equipament privat 7c. 
- Sòl urbà: la parcel·la 3 com a sòl industrial 22a (parcialment), i la resta de parcel·les privades com 

a espai lliure 6b o vialitat. 
 
El Pla General Metropolità no delimita cap àmbit de transformació en aquesta zona del municipi i el Polígon 
d’Actuació estudiat es proposa amb la present modificació del PGM (Pla General Metropolità). 
 
A tals efectes, mentre que els terrenys d’equipament 7c es podrien desenvolupar independentment, els 
terrenys de sota la via del tren classificats com a sistemes públics, no inclosos en cap àmbit de gestió, 
s’haurien d’adquirir mitjançant expropiació municipal.  
 

 
Planejament vigent. 
Font: Plànol d’informació de la MpPCM a l’entorn del Canal de la Infanta/Ronda de Dalt, Cornellà de Llobregat.  
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Proposta i situació urbanística en el nou planejament 

La situació de l’equipament del planejament actual es considera inadequada i molt difícil d’encaixar en un 
context residual, de difícil accés (entre la ronda de dalt i la via del tren), difícil topografia, i al costat del 
tanatori existent.  
 
Com a alternativa es proposa una edificació residencial als terrenys de l’altre banda del tren que permeti 
relligar els dos municipis, requalificant els terrenys d’equipament actuals a zona verda. El nou planejament 
preveu poder connectar les parcel·les urbanitzades de l’àmbit transformat de Cornellà de Llobregat amb el 
teixit residencial de l’Hospitalet de Llobregat, justificant una transformació urbanística d’ús residencial amb 
una forta entitat que doni continuïtat al barri de nova reestructuració de la Remunta. Les noves edificacions 
seran similars a la del barri de la Remunta contigu. 
 

 
Proposta d’emplaçament i encaix del nou sostre.  
Font: Batlleiroig arquitectes.  
 
En aquest sentit s’estableix un polígon d’actuació que permet la transformació urbanística i uns nous 
paràmetres d’edificació que fan viable l’operació: 
 
  

Superfície sol industrial 608,00 m²
Superfície sòl equipament privat 4.909,00 m²
Superfície sistema ferroviari 5.551,00 m²
Superfície sistema espais lliures 9.668,00 m²
Superfície sistema viari 8.274,00 m²
Superfície sòl Mod. PGM 29.010,00 m²
coef. Edificabilitat clau 22a 2,00 m²st/s
coef. Edificabilitat clau 7c 1,50 m²st/s estimació

Sostre total intudrial 1.216,00 m²st
Sostre total equipament 7.363,50 m²st estimació

Sostre total 8.579,50 m²st

PLANEJAMENT VIGENT ÀMBIT PAU

clau 22a

clau 6b

clau 7c

clau 5

clau 3
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Planejament proposat per a la modificació del PGM en el Polígon d’actuació del Canal de la Infanta. 
Font: Batlleiroig arquitectes.  
 
 
 

Superfície sòl àmbit 29.010 m²s
Sup. de sòl aprofitament 2.846 m²s
Sup. de sòl sistemes 20.613 m²s
Sup. de sòl ferroviari 5.551 m²s

Sostre total 26.219,00 m²st 100%

Distribució sòl:

2.238 m²s 8%

608 m²s 2%
Espais lliures

14.182 m²s 49%
Vialitat

6.431 m²s 22%
Sòl Ferroviari

5.551 m²s 47%

Sòl aprofitament 2.846,00 m²s 100% 10%
Sòl aprofitament 22a 608 m²st/s 21%
coef. Edificabilitat neta 22a 2,0 m²st/s

Sòl aprofitament 18 2.238 m²st/s 79%
coef. Edificabilitat neta 18 11,17 m²st/s

(clau 5)

Ordenació volumètrica específica
(clau 18)

(clau 6b)

Industrial
(clau 22a)

(clau 3)

PLANEJAMENT MODIFICACIÓ ÀMBIT PAU

Distribució sostres:

1.219,00 m²st 100% 5%

Industrial 1.219,00 m²st 100%

25.000,00 m²st 100% 95%

lliure 15.000,00 m²st 60%
venda 5.000,00 m²st 20%
lloguer 5.000,00 m²st 20%
aparcament 4.476,00 m²st

Activitat econòmica

Habitatge 
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Estudi de l’àmbit objecte de la modificació 

Situat entre Cornellà de Llobregat i Hospitalet de Llobregat, l’àmbit objecte d’estudi es troba franquejat per 
la via del tren al nord, la ronda de dalt a l’oest i per teixit industrial a sud i est.  
 
El present estudi de viabilitat econòmica es refereix al Polígon d’actuació urbanística de la transformació 
de l’entorn del Canal de la Infanta, delimitat en vermell a la imatge següent. 
 

  
Àmbit de Modificació del Pla General Metropolità i àmbit del Polígon d’Actuació. 
Font: Batlleiroig arquitectes.  
 
Actualment aquest àmbit d’actuació està ocupat per terrenys majoritàriament no edificats, destinats a 
horts urbans o espais verds residuals sense ús actual. Les poques edificacions que hi ha es corresponen a 
una tipologia d’indústria en planta baixa, que inclouen en dos casos certa superfície d’habitatge en planta 
baixa.  
 
Les parcel·les estudiades limiten amb el polígon industrial de Famades de Cornellà de Llobregat. Tanmateix, 
a la dreta dels terrenys objectes del present estudi, es localitza el barri de les promocions d’obra nova de la 
Remunta del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Tot i estar físicament prop del centre de l’Hospitalet i 
l’estació de tren, actualment no hi ha connexió directa entre les parcel·les estudiades i aquest teixit de 
caràcter residencial. El carrer de Joan N. Garcia-Nieto és un límit físic entre els dos municipis que separa 
contundentment el caràcter residencial de les parcel·les de l’Hospitalet, del caràcter industrial de les 
parcel·les de Cornellà de Llobregat.  
 
En relació al polígon industrial Famades, predominen les naus industrials envellides de planta baixa i altell, 
tot i que en l’entorn immediat de l’àmbit hi ha alguna parcel·la amb oficines més noves i que esgoten 
l’edificabilitat de 2 m²s/m²st. 
 
Per tant, tal i com es veu en les imatges següents, es tracta d’uns terrenys majoritàriament no edificats, 
rodejats d’infraestructures i parcel·les industrials. 
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Imatges aèries de l’àmbit d’actuació.  
Font: Google, Imatges 2021. 
 

 
Imatges aèreas de l’àmbit d’actuació.  
Font: Google, Imatges 2021. 
 
Finalment destacar que un dels objectius de la present modificació de planejament és la urbanització 
paisatgística del Canal de la Infanta, que milloraria un espai actualment degradat i que permetria 
comunicar els dos municipis veïns.  
 

 
Estat actual del Canal de l’Infanta i camins de continuació del nou paisatge urbà.  
Font: Batlleiroig arquitectes.  
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5.1.1. Preexistències i estructura de propietat de l’àmbit del planejament 
 
L’àmbit objecte d’estudi està compost per 10 finques que participen en el repartiment de beneficis i 
càrregues i per 3 que no. De l’ordre del 52,80% del sòl és d’un primer propietari; de l’ordre d’un 21,16% 
d’un segon propietari, i el 26,04% del sòl restant es distribueix entre 6 propietaris. 
 

 
Estructura de la propietat de l’àmbit de planejament.  
Font: Batlleiroig arquitectes.  
 

     
Edificacions parcel·les 5 i 4.       Edificació parcel·la 3. 
Font: Street view, març 2019.      Font: Street view, març 2019. 
 

 
Edificació parcel·la 6. 
Font: Street view, març 2019. 
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De les parcel·les de l’àmbit d’estudi només quatre presenten edificacions, i la resta de parcel·les es 
corresponen a solars sense urbanitzar d’acord amb cadastre. Aquests solars sense urbanitzar presenten en 
alguns casos barraques, horts i construccions no autoritzades. 
 

    
 
 

 

2

1a
10

11
3

4

5

6

7
8
9

19

Persones 
Padró

Any de 
construcció S. Parcel·la S. Construida

3994201DF2739D0001ZS RAMBLA DE SOLANES, 45 Suelo sin edificar 3.578 m²
Zona de barraques i horts, 
construccions no autoritzades

3593405DF2739D0001MS AV SALVADOR ALLENDE Suelo sin edificar 5.467 m² Terreny sense edificar

3994202DF2739D0001US RAMBLA DE SOLANES, 43 Suelo sin edificar 1.243 m²
Zona de barraques i horts, 
construccions no autoritzades

3994204DF2739D0001WS CL RIOS ROSAS Suelo sin edificar 2.381 m²
Zona de barraques i horts, 
construccions no autoritzades

4192903DF2749C0001LU RAMBLA DE SOLANES, 42 Industrial 1960 830 m² 421 m²

Industrial 199

Industrial 194

Industrial 16

Industrial 12

4192902DF2749C0001PU RAMBLA DE SOLANES, 46 Industrial 1968 756 m² 1.104 m²

Industrial 623

Oficina 57

Industrial 393

Industrial 31

4192901DF2749C0001QU RAMBLA DE SOLANES, 48 Residencial 6 1925 493 m² 677 m²

Habitatge 342

Magatzem 37

Magatzem 35

Magatzem 263

3994203DF2739D0001HS RAMBLA DE SOLANES, 41(BResidencial 6 1936 490 m² 371 m²

Habitatge 95

Magatzem 144

Magatzem 97

Magatzem 35

LGO 3891305DF2739B0001IJ CR. ISAAC ALBENIZ, 10 Suelo sin edificar 1.540 m² Terreny sense edificar

3891306DF2739B0001JJ CR. ISAAC ALBENIZ, 10(I) Suelo sin edificar 352 m² Terreny sense edificar

3891303DF2739B0001DJ CR. ISAAC ALBENIZ, 6 Suelo sin edificar 81 m² Terreny sense edificar

08072A003090010000LU Suelo sin edificar 1.854 m² Terreny sense edificar

PARCEL·LES CADASTRALS
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ESTUDI DE MERCAT I DETERMINACIÓ DELS VALORS DE SÒL 
 

Estudi de mercat dels diferents usos 

Les parcel·les urbanitzades resultants de la present transformació urbanística seran majoritàriament d’ús 
residencial, amb una sola parcel·la d’ús industrial que tanca la illa d’activitat econòmica actual.  
 
Per a valorar aquest ús industrial, s’ha tingut en consideració la petita dimensió de la parcel·la (de l’ordre 
de 600 m²) i la seva localització. S’ha estimat que per la seva tipologia i d’acord amb altres edificacions del 
seu entorn immediat, la nova indústria esgotarà l’edificabilitat de 2 m²s/m²st.  
 
Pel que fa a l’ús residencial, tal i com s’ha exposat en els apartats de context territorial i econòmic de l’àmbit 
objecte del present estudi, la seva localització en el territori el fa més vinculat als teixits urbans del centre 
de l’Hospitalet de Llobregat que a teixits residencials del municipi de Cornellà de Llobregat.  
 
En aquest sentit, tot i que s’han analitzat mostres d’ambdós municipis, serà més significatiu per les 
parcel·les residencials objecte d’estudi, l’anàlisi del mercat residencial de l’Hospitalet de Llobregat.  
 
Els trets característics de les parcel·les residencials objectes del present estudi són: 
 
1. Parcel·les properes a la via del tren a nord i la ronda de dalt a est.  
2. Entorn immediat de caràcter industrial i amb algunes naus d’aspecte envellit.  
3. Es remodelarà el Canal de l’Infanta havent-hi una connexió peatonal i natural amb Cornellà i 

l’Hospitalet.  
4. El nou vial connectarà amb l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, que dona continuïtat amb el barri de 

la Remunta i connecta amb el metro (parada Just Oliveres) i l’estació de trens de l’Hospitalet de 
Llobregat.  

5. Molt a prop del centre de l’Hospitalet de Llobregat i molt ben connectada amb tren i metro amb l’àrea 
metropolitana.  

 
El mercat residencial a l’entorn de l’àmbit d’estudi 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, l’especificitat del cas fa que tot i que estem analitzant sols del municipi 
de Cornellà de Llobregat, el mercat d’habitatge més comparable es localitza a l’Hospitalet de Llobregat, 
concretament al barri Centre.  
 
En aquests últims 3 anys (2018-2021) els preus de mercat anunciats al portal immobiliari Idealista pel centre 
de l’Hospitalet del Llobregat han variat entre els 2.600 i els 3.000 €/m² (segona mà + obra nova). S’observa 
una fluctuació constant aquests 3 anys i un punt màxim el segon quadrimestre de l’any 2020 amb un valor 
de 2.985 €/m². Aquest increment dels valors del barri pot ser donat per la nova promoció de La Remunta i 
el volum de transaccions d’obra nova que aquesta transformació ha introduït els últims anys al mercat.  
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Evolució del preu residencial mig d’obra nova i segona mà del barri Centre de l’Hospitalet de Llobregat en aquests últims 5 
anys. Font: Idealista data. Abril 2021. 
 
L’entorn immediat de l’àmbit i la zona de la Remunta presenta preus més elevats que la mitjana del barri 
Centre de l’Hospitalet de Llobregat, pel fet que son edificis molt nous en relació als habitatges de centre 
que inclou un parc més envellit. Es pot observar aquesta diferència en el plànol següent, on s’observa com 
les parcel·les més pròximes a l’àmbit tenen preus superiors al centre del municipi. Aquesta diferència pot 
ser deguda principalment al fet que es tracta de parcel·les residencials majoritàriament d’obra nova.  
 
 

 
Gradient de preus de mercat dels anuncis d’idealista localitzats al territori. Localització estimativa.  
Font: Idealista maps. Abril 2021. 
 
Dades similars ofereix el portal immobiliari Fotocasa, que a través del seu “Índex de preus” aporta dades 
de l’àmbit més pròxim a les parcel·les proposades amb aquest planejament: 
 

EEF de la Modificació puntual del PGM a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt. 
Cornellà de Llobregat.                                          

22

         
Àmbit Centre de l’Hospitalet de Llobregat d’acord amb l’ “Índex de preus” del portal immobiliari fotocasa, i temperatura del 
mercat d’aquest àmbit, calculada en base a la duració mitjana dels pisos en venda a la zona. Juliol de l’any 2021. Font: 
fotocasa.es, Indice de precios.  
 
D’acord amb aquest portal la mitjana actual d’aquesta zona concreta és de 2.916 €/m² i hi ha 196 ofertes 
actives de compra en el total de l’àmbit al juliol de l’any 2021. La tipologia majoritària d’aquestes mostres 
és de 76 m² i 3 habitacions en habitatge plurifamiliar. D’acord amb el mateix portal immobiliari es tracta 
d’un mercat calent, on els pisos es venen ràpidament i es mantenen durant poc temps en oferta a la seva 
pàgina web.  
 
Els preus mitjans de la zona centre són quelcom superiors que en el portal Idealista, possiblement per 
diferències en la delimitació dels respectius àmbits. D’acord amb el portal Fotocasa, des del juliol del 2020 
al juliol del 2021 hi ha hagut un màxim de 3.348 €/m² de mitjana (novembre 2020) i un mínim de 2.706 
€/m² de mitjana (octubre 2020). 
 
Per tant, considerem que el mercat d’obra nova de la zona pròxima a l’àmbit és un mercat actiu, amb una 
bona absorció de l’oferta, i amb uns valors mitjos ( que inclouen segona mà i obra nova) que ronden els 
2.700 -3.000 €/m². 
 
 
6.1.1. La demanda del mercat residencial 
 
Tot i que són municipis actius amb la majoria de població en edat de treballar, és molt poca la població en 
edat d’emancipar-se i per tant, serà escassa la demanda residencial provinent del propi municipi. 
Tanmateix, la seva situació privilegiada dins de l’àrea metropolitana i la bona comunicació amb Barcelona 
tant en transport públic (tren, bus, metro) com en transport privat (ronda de dalt) considerem que atraurà 
demanda residencial d’altres poblacions de l’àrea metropolitana i de Barcelona. Aquesta capacitat 
d’atracció dels municipis causada per la seva bona localització es constata en les dinàmiques positives de 
creixement que s’han mostrat anteriorment.  
 
 
L’Hospitalet de Llobregat fou l’any 2019, d’acord amb dades de l’Idescat, el primer municipi de Catalunya i 
la comarca amb més creixement total de la població (22,87 de taxa bruta per 1.000 habitants), seguit en 
segona posició per Sant Cugat del Vallès (18,77 de taxa bruta per 1.000 habitants) i en cinquena posició per 
Cornellà de Llobregat (16,03 de taxa bruta per 1.000 habitants). La taxa de creixement total tant de 
Catalunya com de la Comarca ronda els 13 de taxa bruta per 1.000 habitants. 

Per tant l’àmbit d’estudi es localitza en un dels entorns més dinàmics i en creixement de Catalunya, amb 
una dinàmica econòmica i residencial molt lligada a la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.  
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Estadístiques d’habitatges iniciats i acabats a la ciutat de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.  
Font: Generalitat de Catalunya.  
 
S’observa en les imatges i taules anteriors l’evolució del mercat residencial a Barcelona i rodalies des de 
l’any 1990 a l’any 2020. S’observa un creixement important entre 1998 i 2007 a Barcelona que cau amb la 
crisi immobiliària que va afectar el país. Des de l’any 2012 s’observa una recuperació constant, especialment 
en els habitatges iniciats, que permet entreveure una recuperació del mercat.  
 
La present modificació de planejament proposa un nou sostre residencial que incorpora de l’ordre de 250-
275 habitatges nous a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (habitatges lliures i de protecció). Tan sols a 
l’Hospitalet de Llobregat, l’any 2020 s’acabaren 560 habitatges nous i se n’iniciaren 692, i l’any 2019 
s’acabaren 454 habitatges nous i se n’iniciaren 598.  
 
La dinàmica residencial i de preus actual de la ciutat de Barcelona, ocasiona que la demanda es desplaci a 
d’altres municipis de l’àrea metropolitana, especialment aquells que gaudeixen de millor comunicació i un 
continu urbà amb la ciutat comtal com és el cas de l’Hospitalet de Llobregat. En aquest sentit considerem 
que en el context actual es podrien absorbir els habitatges que resultaran de la present transformació 
urbanística en un termini de l’ordre de 2-4 anys. 
 
 
6.1.2. El mercat residencial d’obra nova 

 
Com s’ha vist anteriorment el mercat residencial de l’entorn de l’àmbit és un mercat dinàmic, amb valors 
mitjans entre segona mà i obra nova que ronden els 2.700 -3.000 €/m².  
 
S’ha pogut disposar d’un estudi publicat d’oferta de nova construcció a Catalunya l’any 2020 pel gremi de 
promotors (APCE), d’acord amb aquest estudi actualment a l’Hospitalet de Llobregat hi ha 35 promocions 
actives i a Cornellà de Llobregat 12 promocions. Aquestes promocions es composen d’un total de 1.769 
habitatges plurifamiliars a l’Hospitalet i 403 habitatges plurifamiliars a Cornellà. No s’especifica en aquest 
estudi quina part d’aquestes promocions ja s’ha venut i està fora del mercat i quina part d’aquestes 
promocions està pendent d’entrar-hi. Tanmateix sí que disposa de dades significatives de l’oferta: 
 
 
 
 

Habitatges iniciats per municipis des de 1990
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Barcelona 1.892 1.931 2.203 1.373 1.233 1.408 752 697 493 1.073 1.913 1.309 2.729 4.704 5.803 5.841 5.090 5.415 4.886 4.634 5.119 6.558 6.458 5.314 4.088 3.109 2.756 2.336 2.819 2.157 2.724
Cornellà de Llobregat 140 98 416 187 336 14 8 10 - 175 638 104 87 345 757 403 405 241 531 645 457 339 348 804 606 412 515 562 206 76 48
Hospitalet de Llobregat, l' 692 598 558 746 560 165 63 46 438 252 164 274 256 1.002 1.276 836 1.229 1.154 609 410 865 676 522 765 474 488 292 276 221 186 200

Habitatges acabats per municipis des de 1990
Municipi 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Barcelona 981 1.069 1.251 1.039 1.291 836 555 666 1.077 1.839 1.672 3.154 4.404 3.396 3.675 3.591 4.641 4.191 4.910 4.790 4.747 3.696 3.918 3.740 2.540 2.641 2.130 2.708 4.103 2.503 2.431
Cornellà de Llobregat 217 23 363 3 78 22 111 13 85 310 215 399 213 334 240 155 441 485 520 258 177 515 234 450 471 433 379 120 80 139 234
Hospitalet de Llobregat, l' 560 454 93 356 120 31 130 377 341 184 430 724 1.020 772 662 336 569 497 690 780 330 356 608 675 285 300 286 260 292 148 109
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Hospitalet de Llobregat:  
35 promocions i 598 habitatges nous d’habitatge plurifamiliar d’obra nova en oferta actualment, gairebé 
tota l’oferta en fase de construcció.  
 

PREU MÍNIM PREU MIG PREU MÀXIM 
2.457 €/m² útil 

1.843 €/m² construïts1 
3.955 €/m² útil 

2.966 €/m² construïts1 
6.747 €/m² útil 

5.060 €/m² construïts1 

 
Cornellà de Llobregat:  
12 promocions i 124 habitatges nous d’habitatge plurifamiliar d’obra nova en oferta actualment, gairebé 
tota l’oferta en fase de construcció.  
  

PREU MÍNIM PREU MIG PREU MÀXIM 
1.974 €/m² útil 

1.481 €/m² construïts1 
3.911 €/m² útil 

2.933 €/m² construïts1 
6.721 €/m² útil 

5.041 €/m² construïts1 

 
Per tant, d’acord amb l’estudi del gremi de promotors sobre l’oferta existent, en el global dels municipis 
estudiats els preus es troben entorn als 3.000 €/m² construïts i presenten ocasionalment valors 
excepcionals mínims i màxims que poden anar des dels 1.500 €/m² en les situacions més dolentes als 5.000 
€/m² en les millors localitzacions i tipologies.  
 
Aquestes informacions dels diversos especialistes immobiliaris engloben la totalitat dels municipis o àmbits 
molt amplis i s’han contrastat amb un estudi de mercat realitzat in situ que permet obtenir un grau més 
adequat de detall de l’entorn de l’àmbit objecte de la present modificació de planejament. En aquest sentit, 
s’ha analitzat l’oferta més representativa de mostres de mercat: 
 
 
 

 
 

1 S’utilitza un coeficient de 0,75 per passar de superfícies útils a construïdes. 
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Op 1 Jardins Mercader

Av. del Parc Mercader.
Cornellà de Llobregat

Op 2 Residencial Can Mercader

Ctra.de L’Hospitalet 78 Parc Mercader
Cornellà de Llobregat

Op. 3 Residencial La Remunta

C/ Major, 98
L’Hospitalet de Llobregat

Op. 4 i 5 Parc de La Remunta III

Josep Tarradellas, 266
L’Hospitalet de Llobregat

Op. 6 Promo. Centro-Josep

C/ Riera de la Creu, 54-56 L’Hospitalet 
de Llobregat

Op. 7 Promo Barcelona 100

C/Barcelona, 100
L’Hospitalet de Llobregat

Op. 8 Promo Cal Odón

C/Església, 42
L’Hospitalet de Llobregat

Op. 9 i 10 Promo Estronci 71 – 81

C/ De l’Estronci, 71 – 81
L’Hospitalet de Llobregat

Op. 11 Promo St. Josep

Av. Josep Tarradellas, 99 L’Hospitalet 
de Llobregat

Op. 12 Just Oliveres

C/ Just Oliveres, 65-67
L’Hospitalet de Llobregat

 
 
En el plànol següent adjuntem la localització espacial de les 10 promocions d’obra nova estudiades. Com es 
pot observar les promocions 1, 2 i 10 estan a Cornellà (la 1 i 2 a la zona de Can Mercader i la 10 a Can 
Boixeres, mentre que la resta estan ubicades a l’Hospitalet de Llobregat, la 3 i la 5 al proper barri de la 
Remunta. 
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Localització de les promocions residencials d’obra nova estudiades.  
Font: elaboració pròpia.  
 
 
S’ha considerat que la nova promoció resultant de la transformació urbanística proposada presenta valors 
lleugerament inferiors a les promocions estudiades dels Jardins de Can Mercader de Cornellà de Llobregat 
(operacions 1 i 2), inferiors a la promoció més ben situada de la Remunta (operació número 3) i similars a 
les promocions analitzades del Parc de la Remunta (operació 4 i 5). Cal esmentar que en el cas de la 
Remunta,  considerem que els preus de les mostres són quelcom baixos, possiblement per la naturalesa de 
les mostres que quedaven disponibles en el moment de fer l’estudi de mercat. Algunes mostres més 
allunyades però en entorns similars i/o molt ben comunicats en relació amb la Àrea Metropolitana s’han 
considerat igualment rellevants, tant pel seu emplaçament com per la seva tipologia.  
 
Mitjançant el mètode de comparació de mercat, les mostres anteriors s’han homogeneïtzat d’acord amb 
coeficients de localització superfície, antiguitat, conservació i qualitat amb la finalitat d’obtenir el valor 
d’obra nova a l’àmbit objecte d’estudi en la present modificació de planejament. En aquest cas s’ha 
considerat que, d’acord amb les característiques de la obra nova als municipis analitzats,  la relació que hi 
ha entre l’oferta i la demanda i per tant entre el preu d’oferta i el valor final al que es tanquen les operacions 
de compravenda és d’un coeficient d’1.  
 

 
 
De la mitjana d’aquestes operacions homogeneïtzades s’obté el valor d’obra nova plurifamiliar a l’àmbit 
objecte d’estudi: 
 
Valor de Venda d’obra nova a l’àmbit:   3.166 €/m²  (superfície construïda) 

OP. PROMOCIÓ SUP. m² PREU OFERTA
 € /m²

coef. of./
deman

PREU €/m² coef. 
Localitzacio

coef. Superf. coef. Antig. 
conserv.

coef. Qualitat valor mercat 
homogeneitzat

1 ELS JARDINS DE CAN MERCADER 100,04 3.713,51 1,00 3713,51 1,00 1,00 1,00 1,00 3.714 €/m²

2 CAN MERCADER 107,75 3.253,78 1,00 3253,78 1,00 1,00 1,00 1,00 3.254 €/m²

3 LA REMUNTA 95,11 3.259,38 1,00 3259,38 0,95 1,00 1,00 1,00 3.096 €/m²

4 PARC DE LA REMUNTA III 98,80 3.087,04 1,00 3087,04 0,95 1,00 1,00 1,00 2.933 €/m²

5 PARC DE LA REMUNTA 102,70 2.794,55 1,00 2794,55 1,00 1,00 1,00 1,00 2.795 €/m²

6 CENTRO-SANT JOSEP 87,10 3.329,51 1,00 3329,51 0,95 1,00 1,00 1,00 3.163 €/m²

7 BARCELONA 100 103,62 3.397,03 1,00 3397,03 0,95 1,00 1,00 1,00 3.227 €/m²

8 CAL ODÓN RESIDENCIAL 93,60 3.739,32 1,00 3739,32 0,95 1,00 1,00 1,00 3.552 €/m²

9 ESTRONCI 71 100,10 2.997,00 1,00 2997,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.997 €/m²

10 ESTRONCI 81 88,96 2.967,63 1,00 2967,63 1,00 1,00 1,00 1,00 2.968 €/m²

11 PREMIER ESPAÑA 105,07 3.169,32 1,00 3169,32 1,00 1,00 1,00 1,00 3.169 €/m²

12 JUST OLIVERES 94,12 3.293,67 1,00 3293,67 0,95 1,00 1,00 1,00 3.129 €/m²

3.250 €/m² 3.166 €/m²
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El mercat d’Activitat econòmica 

El sòl industrial que resultarà de la transformació urbanística es localitzarà en el polígon industrial Est 
Famades, de Cornellà de Llobregat. Aquest polígon es composa majoritàriament de naus d’entre 1.000 i 
2.000 m²2, donant continuïtat a la tipologia de polígon industrial del seu entorn (Hospitalet de Llobregat, 
Sant Joan Despí...). Es tracta de naus de mida mitjana, polivalents per a diversos usos d’activitat econòmica 
(des de logística de petit format a indústria, serveis...).  

 

 
Tipus de nau més nombrosa per polígon durant el primer semestre de 2020. 
Font: Informe mercat immobiliari industrial a l’AMB 1S 2020, Metròpolis Barcelona. Figura 19. 
 
El mercat industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona es distribueix de forma radial des de la ciutat de 
Barcelona i es troba estretament vinculat als eixos de comunicació, ports, aeroports i carreteres. D’acord 
amb l’especialista immobiliari BNP Paribas s’observa una primera corona (dins de la que es troba l’entorn 
de l’àmbit d’estudi) de distribució local, una segona corona amb alta presencia de distribució regional i 
punts de producció, i una tercera corona de zones de distribució nacional.  
 
 

 
Mapa logístic de Catalunya. 
Font: Mercat logístic de Catalunya, primer trimestre del 2021. BNP Paribas Real Estate. 

2 D’acord amb dades de l’Informe del 1r semestre de 2020 del Mercat Immobiliari Industrial a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona de l’Agència de Desenvolupament Econòmic Metròpolis Barcelona (AMB). 
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Aquestes diverses zones van molt vinculades al preu del sòl industrial. En la primera Corona, aquells 
polígons industrials més vinculats als eixos de comunicació i la ciutat o el port de Barcelona presentaran 
valors més alts. Un altre factor important pel preu de les naus industrials en oferta serà l’estat del polígon 
(antiguitat, conservació de les naus de l’entorn, tipologia d’empreses instal·lades actualment al polígon...), 
l’estat de la pròpia nau (conservació, obsolescència del disseny, oficines, portes TIR, pont grua...) i la 
morfologia i mida de la parcel·la (façana mínima, localització de l’accés, profunditat...).  
 
El setembre de l’any 2020 l’Agència de Desenvolupament Econòmic Metròpolis Barcelona (AMB) publica 
un informe del mercat immobiliari industrial a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el primer semestre 
de l’any 2020. En aquest informe es publica una mitjana de preus de venda pels polígons de l’àrea 
metropolitana i s’estima que al polígon objecte d’estudi i el seu entorn immediat els preus de venda de 
naus industrials oscil·len entre els 800 i els 1.000 €/m² (mitjana de les naus en oferta sense diferenciar 
segona mà i obra nova). Concretament, d’acord amb informació de la pàgina web nausisolars.amb.cat de 
Metròpolis Barcelona, el polígon Industrial Est Famades presenta preus mitjos de nau industrial de l’ordre 
de 900 €/m². 

 
Distribució dels preus de naus industrials de venda vigents durant el primer semestre de 2020.  
Font: Informe mercat immobiliari industrial a l’AMB 1S 2020, Metròpolis Barcelona. Figura 9.  
 
D’altre banda Metròpolis Barcelona publica l’evolució de diversos indicadors per a cadascun dels polígons 
industrials de l’àrea metropolitana a la pàgina web nausisolars.amb.cat. El polígon industrial Est Famades 
presenta uns preus de l’ordre de 900 €/m² 
 

 

 
Evolució d’indicadors del mercat industrial al polígon Est Famades de Cornellà de Llobregat. Valor obtinguts sumant tots els 
preus de venda i la superfície de les ofertes de venda per obtenir la mitjana ponderada dels preus de venda.  
Font: nausisolars.amb.cat de Metròpolis Barcelona. 
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De la transformació urbanística objecte del present estudi econòmic en resulta una sola parcel·la industrial 
de l’ordre de 600 m² de sòl i 1.200 m² de sostre. D’acord amb la publicació abans esmentada de Metròpolis 
Barcelona3 els valor mig de venda de les naus industrials entre 1.000 i 2.000 m² a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona és de 808 €.  
 

 
Indicadors segons tipologia de nau de les ofertes vigents durant el primer semestre de 2020. 
Font: Informe mercat immobiliari industrial a l’AMB 1S 2020, Metròpolis Barcelona. Taula 2. 1S 2020 
 
Per tant, per al polígon industrial Est Famades i les superfícies pròpies de la nau resultant de la present 
transformació urbanística els valors de venda de naus industrials en oferta entre 2020 i 2021 han estat de 
l’ordre de 800-900 €/m² sense distingir segona mà i obra nova. Estimem que els valors d’obra nova en el 
mateix polígon seran quelcom superiors (en tant que es podran adaptar a les necessitats de l’usuari final).  
 
L’informe de mercat industrial - logístic a Catalunya del segon semestre de 2020 publicat pels especialistes 
immobiliaris Forcadell publica els preus mínims i màxims per municipis entre els que figuren Cornellà de 
Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat. Els valors publicats fan referència al conjunt dels municipis i corroboren 
els valors establerts pels informes de Metròpolis Barcelona analitzats anteriorment: 
 

 
Mercat de naus industrials en venda. Preus mínims i màxims per zones Forcadell i municipis.  
Font: Informe de mercat industrial - logístic a Catalunya, segon semestre 2020. 
 
 
Pel que fa a l’evolució e preus, Forcadell en el seu Informe de mercat industrial-logístic de Catalunya del 
segon semestre de 2020 presenta l’evolució els valors de venda de les naus industrials d’obra nova a 
Catalunya. En aquest gràfic s’observa com des de l’any 2017-2018 els preus es mantenen força en el global 
del territori Català. Aquest manteniment dels preus es pot corroborar en la taula anterior d’evolució dels 

3 Informe del 1r semestre de 2020 del Mercat Immobiliari Industrial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic Metròpolis Barcelona (AMB).
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preus al polígon industrial Est Famades de Metròpolis Barcelona on s’observa un manteniment dels valors 
i les ofertes entre juliol del 2020 i juliol del 2021. 
 

 
Evolució de preus mínims i màxims 2010-2020 €/m².Mercat de naus industrials en venda.  
Font: Informe de mercat industrial-logístic a Catalunya, segon semestre 2020. 
 
En l’anterior gràfic de Forcadell, destaca que mentre els anys 2014-2017 la diferència entre preus mínims i 
màxims era més reduïda, actualment s’ha ampliat, havent-hi més varietat de preus sense que es produeixi 
un increment global del valor del sostre industrial. 
 
 
6.2.1. Valor de mercat d’una parcel·la industrial d’obra nova a l’àmbit estudiat 
 
Les principals característiques del sòl industrial de l’àmbit són: 
 
- Parcel·la industrial de l’ordre de 600 m² de sòl i 1.200 m² de sostre. 
 
- Nau d’obra nova adaptada a les necessitats actuals d’un ús industrial. Possibilitat d’esgotament 

de l’edificabilitat de 2 m² de sòl per m² de sostre i de la incorporació d’una seu empresarial.  
 
A tals efectes s’ha realitzat un estudi de mercat del sòl industrial comparable de l’entorn i s’ha 
homogeneïtzat les mostres mitjançant el mètode de comparació de mercat. S’han utilitzat coeficients de 
localització, superfície/tipologia, antiguitat i conservació, i qualitat.  
 
Addicionalment s’ha aplicat un coeficient d’oferta/demanda que té en consideració la diferència que es 
genera entre el preu d’oferta dels immobles en el mercat i el valor final de compra-venda a què es tanca la 
operació.  
 
Els resultats obtinguts s’adjunten a continuació: 
 

 
 
Valor de Venda de nau industrial de la parcel·la transformada:  947 €/m² de sostre.  
 
 
 
 
 

OP. SITUACIÓ FONT SUP. M² 
sostre

edif. 
constr.

PREU 
OFERTA   €

PREU 
OFERTA
 € /m² st

coef. of./
deman

PREU 
€/m²st

coef. 
Localitz.

coef. 
Sup./ 

Tipolog.

coef. 
Antig. 

conserv.

coef. 
Qualitat

valor mercat 
homogeneitzat

1 Almeda Gramar 2351 2,22 1.800.000 765,63 0,95 727,35 1,00 1,05 1,10 1,00 840 €/m²

2 Almeda Forcadell Industrial 884 2,00 695.000 786,20 0,95 746,89 1,00 1,10 1,10 1,00 904 €/m²

3 Almeda Engel & Völkers 1056 2,48 850.000 804,92 0,95 764,67 1,00 1,00 1,10 1,00 841 €/m²

4 Almeda Jordà & Guasch 1000 1,90 1.100.000 1.100,00 0,95 1045,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1.150 €/m²

5 Almeda, pg ferrocarrils catalans 150 Franklin 1875 1,60 2.680.000 1.429,33 0,95 1357,86 0,80 1,00 1,00 1,00 1.086 €/m²

6 Centre Hospitalet, cr Sant Josep Fincas Blanquerna 1970 2,46 1.400.000 710,66 0,95 675,13 1,00 1,10 1,10 1,05 858 €/m²

1.523 2,11 933 €/m² 886 €/m² 947 €/m²
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6.2.2. Valor de mercat del sòl industrial actual de l’àmbit 
 
És necessari obtenir el valor actual de l’ús industrial que es podria establir al sòl de l’àmbit a efectes de 
poder comprovar la viabilitat econòmica de la transformació. Per aquest motiu, s’estudia el valor d’un ús 
industrial d’obra nova per a les parcel·les industrials incloses dins l’àmbit estudiat.  
 
Tal i com s’exposarà en capítols posteriors, s’utilitza un valor de mercat de l’ús industrial diferent per a la 
parcel·la resultat de la transformació urbanística que per a les parcel·les industrials que actualment formen 
part de l’àmbit. No és el mateix una parcel·la industrial rectangular amb uns metres lineals de façana i una 
superfície de parcel·la adequats per a l’ús que s’hi vol implantar com és el cas de la parcel·la resultant de la 
transformació, que les parcel·les actuals de l’àmbit, en alguns casos excessivament allargades o 
excessivament petites per acollir naus industrials d’obra nova funcionals i atractives per l’usuari final.  
 
Les principals característiques d’aquest sòl existent actualment que considerem industrial a efectes de 
l’estudi econòmic són: 
 

- 4 parcel·les industrials petites de 500 a 800 m² de sòl. Actualment ocupades per principalment per 
edificacions de planta baixa o planta baixa i altell.  

- 3 parcel·les de difícil morfologia i dimensions entre 1.200 i 3.600 m² de sòl. 
- 1 parcel·la de 350 m² de sòl que per la seva morfologia es dificulta molt la implantació d’una 

activitat industrial.  
 
Per tant considerem que es tracta de parcel·les industrials més aviat dolentes i que no esgoten la seva 
edificabilitat (edificabilitat de la parcel·la tipus analitzada de 1,5 m²s/m²st) .  
 

 
 
Valor de Venda del sostre industrial que es podria implantar actualment:  917 €/m² de sostre. 
 
 

El mercat d’equipaments privats 

Els sòl qualificats d’equipament privat s’han valorat a partir d’un estudi de mercat de sòl d’equipament. En 
aquest cas s’ha pogut disposar de mostres suficients de parcel·les industrial i s’ha pogut obtenir el valor de 
repercussió de l’ús d’equipament privat en relació al sostre edificable del solars.  
 
S’ha utilitzat el mètode de mercat i s’han emprat coeficients de localització, ús, tipologia, superfície, 
antiguitat, qualitat i data de testimoni per homogeneïtzar les mostres. Per les característiques d’aquest 
mercat,  s’ha emprat un coeficient de relació entre l’oferta i la demanda de 0,9, exceptuant aquells casos 
en què s’ha pogut disposar de mostres reals de transaccions, en què s’ha considerat 1.  
 

OP. SITUACIÓ FONT SUP. M² 
sostre

edif. 
constr.

PREU 
OFERTA   €

PREU 
OFERTA
 € /m² st

coef. 
of./

deman

PREU 
€/m²st

coef. 
Localitz.

coef. 
Sup./ 

Tipolog.

coef. 
Antig. 

conserv.

coef. 
Qualitat

valor mercat 
homogeneitzat

1 Polígon Ind. Almeda Gramar 2351 2,22 1.800.000 765,63 0,95 727,35 1,00 0,95 1,10 1,00 760 €/m²

2 Polígon Ind. Almeda Jordà & Guasch 1000 1,90 1.100.000 1.100,00 0,95 1045,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1.150 €/m²

3 Polígon Ind. Almeda Inicia Property Consutants 660 1,09 620.000 939,39 0,95 892,42 1,00 1,00 1,10 1,00 982 €/m²

4 Centre Hospitalet, cr Arquímedes Turó Property Services 687 1,25 670.000 975,25 0,95 926,49 1,00 1,00 1,10 1,00 1.019 €/m²

5 Polígon Ind. Almeda Engel & Völkers 1056 2,48 850.000 804,92 0,95 764,67 1,00 0,95 1,10 1,00 799 €/m²

6 Polígon Ind. Almeda Forcadell Industrial 884 2,00 695.000 786,20 0,95 746,89 1,00 0,95 1,10 1,00 781 €/m²

7 Centre Hospitalet, cr Femades 76 Gramar 1000 1,25 890.000 890,00 0,95 845,50 1,00 1,00 1,10 1,00 930 €/m²

1.277 1,76 894 €/m² 850 €/m² 917 €/m²
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Valor de Repercussió del sostre d’equipament privat a l’àmbit:  449,78 €/m² de sostre. 
 
 
 

Valors obtinguts amb l’Estudi de Mercat 
 

Valor obtinguts amb l’Estudi de Mercat: 
 
Habitatge Plurifamiliar Obra nova:  VV =  3.166 €/m² 
 
Ús Industrial proposat:    VV =  947 €/m² 
 
Ús industrials actual:    VV =  917 €/m² 
 
Ús equipament privat:    VR =  449,78 €/m² 
 

 

OP. SITUACIÓ FONT SUP. M² Edif. PREU (€) PREU €/m²

co
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f./
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ef

.
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z.
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.
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.
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co
ef

.
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lit

.
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.
D
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a 

te
s.

valor homog.

1 Carrer Jansana l'Hospitalet FINCAS BLANQUERNA 2.800 1.399.000 € 499,64 0,90 449,68 1,00 1 1,15 0,90 1 1 1,00 465,42
2 Poblenou 22@ REALTARIA.ES 3.825 2.600.000 € 679,74 0,90 611,76 0,85 1 1,15 0,90 1 1 1,00 538,20
3 Carrer Puigcerdà-Besòs ONE EXPERTOS IMM 4.950 3.500.000 € 707,07 0,90 636,36 0,90 1 1 0,90 1 1 1,00 515,45
4 Zona Trueta - Girona PRÒPIA 4.800 2.700.000 € 562,50 1,00 562,50 1,00 1 1 0,90 1 1 1,00 506,25
5 Parc. 1 Sant Joan - Rubí VITALA HISPALIS SL 7.875 1.811.330 € 230,00 1,00 230,00 1,25 1 1 1,00 1 1 1,00 287,50
6 Carrer Fernandez 35- Cornellà LL VITALA HISPALIS SL 5.740 2.119.500 € 369,25 1,00 369,25 1,10 1 1 0,95 1 1 1,00 385,87

476,59 449,78
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VIABILITAT ECONÒMICA 
 

Metodologia de l’estudi de viabilitat econòmica 

Metodologia 

El present informe té per objecte realitzar un estudi d’avaluació de la viabilitat econòmica de la Modificació 
puntual de PGM de Barcelona en l’àmbit del Canal de la Infanta a Cornellà de Llobregat. 
 
L’estudi pretén determinar la viabilitat econòmica per a l’aprovació de la modificació puntual analitzant els 
diferents valors de cadascun dels usos del sòl que atorga el planejament. L’avaluació es basa en la situació 
del mercat immobiliari actual i perspectives a curt o mig termini, tenint en compte uns  terminis d’execució 
prou amplis per permetre l’absorció dels diferents usos proposats. 
 
L’objectiu de l’estudi de viabilitat econòmica és determinar la rendibilitat de l’operació de transformació 
urbanística. En aquest cas, serà necessari comprovar si els ingressos derivats de la promoció podran 
compensar les càrregues de transformació  urbanística així com obtenir el benefici necessari per fer 
atractiva l’actuació pels operadors urbanístics. 
 
En aquest context entenem que l’operació serà viable econòmicament si els ingressos previstos per la venda 
del producte immobiliari  poden compensar la quantia de les càrregues urbanístiques i el marge de benefici 
que s’exigeix a una  promoció. L’estudi s’ha portat a terme considerant que la promoció consisteix en la 
transformació urbanística del sector i la venda dels solars urbanitzats atribuïbles a la propietat. 
 
El càlcul de viabilitat del sector s’ha portat a terme mitjançant el mètode residual dinàmic i en dos fases de 
càlcul: 
 
1r. Càlcul del valor del sòl urbanitzat (mitjançant el Mètode residual estàtic) 
No existeix un mercat suficient de parcel·les en venda per a promoció residencial i terciària i per tant, és 
necessari emprar el mètode residual estàtic per a obtenir el valor de repercussió de sòl d’ús residencial i 
industrial. Per obtenir el valor de venda dels diferents usos necessari per aplicar el mètode residual,  s’ha 
emprat el mètode de comparació de mercat. 
 
2n. Càlcul del valor actual del sòl (abans d’urbanitzar):  
Un cop obtingut el valor del sòl urbanitzat, es calcula el valor actual del sòl (abans d’urbanitzar) mitjançant 
l’aplicació del mètode residual dinàmic. 
 

Mètode residual dinàmic: Determinació del valor de sòl abans d’urbanitzar. Càlcul del VAN.  

El càlcul de la viabilitat de la promoció s’ha portat a terme analitzant  els ingressos i despeses de la promoció 
de transformació urbanística mitjançant el mètode residual dinàmic. A efectes de càlcul s’ha fixat una taxa 
de rendibilitat de l’operació calculant el valor actual de sòl (VAN); aquest valor ha de ser superior a l’actual 
valor del sòl per tal de que econòmicament permeti i incentivi  portar a terme la promoció. 
 
Els ingressos esperats de la promoció s’han estimat a partir de valors de mercat de sòl urbanitzat, 
considerant, amb prudència valorativa, que l’evolució dels valors en els propers anys serà similar a l’IPC dels 
darrers anys.  Per a determinar el valor del sòl urbanitzat s’ha realitzat un estudi de mercat utilitzant el 
mètode de mercat, i posteriorment s’ha utilitzat en mètode residual estàtic per obtenir el valor del sòl. 
 
El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme calculant  pel sector, el valor del sòl actual (VAN). El 
càlcul s’ha realitzat fixant la taxa de rendibilitat interna de la promoció, i calculant el valor actual net (VAN): 
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tTIR

CtCoVAN
)1(  

  
Sent,  
 
Co= inversió del moment inicial (adquisició dels immobles de la totalitat del sector) 
Ct= Saldo anual previst segons pla d’etapes 
TIR= taxa interna de rendibilitat del projecte estudiat que resultaria un VAN = 0 
 
 
8.2.1. Determinació del valor de sòl urbanitzat.  
 
Per poder portar a terme l’anàlisi de viabilitat econòmica s’han calculat prèviament els ingressos en el 
supòsit de venda dels terrenys urbanitzats, d’acord als diferents usos que defineix el planejament. El valor 
dels terrenys urbanitzats s’ha calculat mitjançant el mètode residual estàtic per a cadascun dels usos 
definits. 
 
Per calcular el valor de sòl urbanitzat dels diferents usos de l’àmbit (residencial plurifamiliar lliure,  
Habitatge Protegit de venda, Habitatge Protegit en lloguer i ús industrial, s’ha emprat el Mètode residual 
estàtic. 
 
Aquest mètode de valoració consisteix en obtenir el valor del sòl deduint del valor de mercat d’un immoble 
similar de nova planta, els costos de promoció, despeses i beneficis necessaris per a la seva promoció: 
 
V. Repercussió de sòl = Valor Venda – Cost Construcció – Desp. Promoció – Beneficis Promoció 
 
El Mètode Residual Estàtic parteix del valor del producte immobiliari acabat descomptant, per una banda, 
el marge de benefici net del promotor, i per altra banda, cadascun dels costos necessaris (costos de 
construcció per contracta inclòs benefici industrial, costos de llicències i taxes de construcció, honoraris 
tècnics, despeses d’administració de la promoció, publicitat, impostos i aranzels no recuperables) fins 
obtenir el valor residual, és a dir, el valor del sòl. 
 
A efectes de càlcul hem utilitzat la formulació definida a l’art. 21 del Reglament de Valoracions de la Llei del 
Sòl (Real Decreto 1492/2011, de 24 d’ octubre). 
 

 Vc
K
VvVRS  

 
Sent, 
 
VRS = Valor de repercussió de sòl de l’ús considerat 
 
Vv= Valor en venda de l’ús considerat del producte immobiliari acabat. 
 
Vc = Valor de la construcció de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos d'execució material de 
l'obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l'import dels tributs que graven la 
construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries 
per a la construcció de l'immoble. 
 
K= Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat immobiliària. Aquest coeficient K, que tindrà 
amb caràcter general un valor d’1,40, podrà ser reduït o augmentat entre 1,2 i 1,5 d’acord amb els següents 
criteris: 
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• Podrà reduir-se fins un mínim d’1,20 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a la 
construcció d'habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, habitatges subjectes 
a un règim de protecció que fixi valors màxims de venda que s'apartin de manera substancial dels valors 
mitjans del mercat residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades a explotacions econòmiques, 
per raó de factors objectius que justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la 
qualitat i la tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat immobiliari a la zona. 
 
• Es pot augmentar fins a un màxim d’1,50 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a 
promocions que en raó de factors objectius com ara, l'extraordinària localització, la forta dinàmica 
immobiliària, l'alta qualitat de la tipologia edificatòria, el termini previst de comercialització, el risc 
previsible, o altres característiques de la promoció, justifiquin l'aplicació d'un major component de 
despeses generals. 
 
Per obtenir el valor de venda d’obra nova s’ha portat a terme un estudi de mercat mitjançant el mètode de 
comparació de mercat , que bàsicament consisteix en: 
 
- Determinar les qualitats i característiques de l’immoble a taxar que influeixin en el  seu valor. 
   - Analitzar el segment de mercat immobiliari de comparables i, basant-se en informacions concretes 
sobre transaccions reals i ofertes fermes apropiadament corregides en el seu cas, obtenir preus actuals de 
compravenda al comptat d’aquests immobles. 
      - Seleccionar entre els preus obtinguts, una mostra representativa, a la que s’aplica el procediment 
d’homogeneïtzació necessari. ( A la selecció indicada caldrà, prèviament, contrastar aquells preus que 
resultin anormals a fi d’identificar i eliminar tant els procedents de transaccions i ofertes que no compleixin 
las condicions exigides a la definició de valor de mercat dels bens afectats com els que poden incloure 
elements especulatius. ) 
       - Realitzar la homogeneïtzació de comparables amb els criteris, coeficients i/o ponderacions que 
resultin adequats pels immobles de que es tracti. 
       - Assignar el valor de l’immoble,  en funció dels preus homogeneïtzats, prèvia deducció de les 
servituds i limitacions de domini que recaiguin sobre aquell i que no s’hagin tingut en compte a l’aplicació 
de las regles precedents. 
 
 

Determinació dels valors de venda de sòl urbanitzat 

La determinació dels valors de venda de sòl urbanitzat que serviran de base pel càlcul dels ingressos de la 
promoció, es realitzen a partir dels estudis de mercat detallats en el present informe. 
 
A partir de l’estudi de mercat realitzat, calculem en aquest apartat el valor de repercussió d’habitatge lliure 
en edifici plurifamiliar en règim lliure, així com el valor de repercussió per a HP venda i HP de lloguer en 
edificis plurifamiliars. Es calcula també el valor de repercussió de la parcel·la industrial resultant de la 
transformació urbanística.  
 
Per obtenir el valor de repercussió del sòl d’ús residencial i ús industrial utilitzem el mètode residual estàtic, 
aplicant l’expressió del Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl (RDL 1492/2011, de 24 d’ octubre). 
 

- Valor de venda: d’acord als estudis de mercat realitzats per l’habitatge lliure i l’ús industrial. Valor de 
venda de l’habitatge de protecció extret dels preu màxims d’habitatges protegits publicats per la 
Generalitat de Catalunya. Últims actualització 10/03/2022: 
HP venda Zona A: 2.459,43€/m² útils * 0,75 = 1.844,57 €/m² construïts VV. 
HP lloguer Zona A: 9,23 €/m² útils * 0,75 = 6,92 €/m² constr., capitalitzats al 4% = 1.682,17 €/m² VV. 

-    Cost de construcció: BEC del 1r trimestre de 2022 (núm. 329). A efectes de càlcul s’ha considerat el 
cost d’un edifici plurifamiliar de qualitat mitjana per l’habitatge lliure i el cost d’una tipologia més 
econòmica pels habitatge d’HP. 
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  -  Despeses de promoció (honoraris, llicències i taxes, seguretat i salut, assegurança desenal): s’ha 
considerat uns valors de l’ordre del 15-22%.  

- Benefici Promoció: El coeficient K en tots els casos s’ha considerat el valor estàndard d’1,4 a per 
l’habitatge lliure, 1,3 per a l’ús industrial i 1,2 pels habitatges de protecció oficial.  

 

 
 
Valor de Venda obtinguts amb l’Estudi de Mercat: 
 
Habitatge Plurifamiliar Obra nova:  VR =  853,37 €/m² 
 
Habitatge Protecció venda:   VR =  372,04 €/m² 
 
Habitatge Protecció lloguer:   VR =  175,66 €/m² 
 
Ús Industrial proposat:    VR =  221,19 €/m² 
 
 
 

Ingressos. Càlcul del valor del sòl urbanitzat. 

D’acord als càlculs realitzats a l’apartat anterior adoptem a efectes de càlcul dels ingressos per l’estudi de 
viabilitat els valors de repercussió obtinguts mitjançant el mètode residual estàtic. 
 
CRITERIS DE CÀLCUL: 
 
- Promoció de venda de solars urbanitzats d’ús residencial. 
 
- Valors de repercussió de solars urbanitzats obtinguts mitjançant el mètode residual estàtic i referits 

a un estudi de mercat. 
 
- Cessió d’aprofitament: percentatge ponderat entre el 15% de cessió generada per l’increment 

d’aprofitament dels sols transformats de la present modificació i el sòl industrial que resulta 
exempt de l’obligatorietat de cessió en tant que actualment és sòl urbà consolidat (que no es troba 
sotmès a cap planejament deriva)t i que no canvia d’ús amb la transformació.  

 

 
 
Cessió d’aprofitament obligatòria del: 85,25 % 

INDUSTRIAL  
parcel·la

HBTGE Plurif.  
LLIURE HP Venda HP Lloguer

Valor de venda  (€/m2 c) 947,00 3.166,00 1.844,57 1.682,17

Cost de Construcció Contracta 462,43 1.243,32 1.017,55 1.017,55
Seguretat i Salut + control q. 11,56 31,08 20,35 20,35
Honoraris professionals 36,99 87,03 71,23 71,23
Permisos i taxes 13,87 43,52 35,61 35,61
Assegurança desenal 12,43 10,18 10,18
altres despeses 11,56 12,43 10,18 71,23

Cost de Constr. + Despeses 536,41 1.408,06 1.165,10 1.226,15

Coeficient  'K' 1,25 1,4 1,2 1,2

Valor de repercussió  (€/m2 st) 221,19 853,37 372,04 175,66
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En el quadre següent resumim els ingressos previstos del sostre residencial i el sostre d’activitat econòmica 
de l’àmbit de la Modificació puntual de PGM. Restat el % de cessió s’obté l’aprofitament de la propietat de 
la modificació: 
 

 
 
 
Aprofitament propietat:            85,25 % 
 
INGRESSOS:    13.474.149 € 
 
 

Despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions 

Pel que fa a les despeses de transformació urbanística cal tenir en compte: 
 

- Les despeses de l'obra urbanitzadora interna del sistema viari i els espais lliures.  
 

- La contribució a les actuacions externes imputades al sector. 
 

- Les indemnitzacions de les activitats incompatibles amb el planejament. (Detallades en l’apartat 
annex del present document). 
 

- Les indemnitzacions dels vols incompatibles amb el planejament. (Detallats en l’apartat annex del 
present document). 
 

- Els costos d’enderroc dels vols incompatibles amb el planejament.  
 

- Les indemnitzacions de reallotjament i desplaçament dels residents de les edificacions 
incompatibles. (Detallades en l’apartat annex del present document).  
 

- Les altres despeses d'urbanització corresponents a honoraris tècnics, despeses de gestió, així com 
les despeses notarials i registrals: Es tenen en consideració les despeses de gestió del planejament 
(un 10% sobre la inversió), les despeses de comercialització (un 1% sobre les vendes) i un marge 
del 3% de les despeses per imprevistos que puguin sortir al llarg del procés de desenvolupament. 

 
 

ÚS VR(€/m²st) SOSTRE INGRESSOS APROFITAMENT

INDÚSTRIA
Indústria 221 €/m² 1.219 m²st 269.399 €                  229.677,97 €       

RESIDENCIAL
lliure 853 €/m² 15.000 m²st 12.795.000 €            10.908.465,20 € 
HP Venda 372 €/m² 5.000 m²st 1.860.000 €               1.585.755,78 €   
HP Lloguer 176 €/m² 5.000 m²st 880.000 €                  750.250,05 €       

30.695 m²st 15.804.399 €            13.474.149,00 € 

INGRESSOS DE L'ÀMBIT
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DESPESES URBANITZACIÓ:    5.266.921,00€ 
DESPESES TOTALS DE TRANSFORMACIÓ:    6.109.664,72 € 
 
 
CRITERIS DE CÀLCUL: 
 
- Cost d’urbanització d’espais lliures i zona 3 del PAU: de l’ordre de 200 €/m² pel sols situats per sota 

del ferrocarril (i no inclosos en el projecte d’urbanització del Canal de la Infanta) i de 90€/m² pels 
sols situats per sobre del ferrocarril (inclou l’adaptació als talussos d ela Ronda i del ferrocarril).  

 
- Cost d’urbanització de vialitat: de l’ordre de 280 €/m². (S’ha exclòs la superfície sota la Ronda que 

s’urbanitza amb el projecte del Canal  i s’ha inclòs la part de zona verda vinculada al vial (grada)). 
 
- Cost addicional, a efectes de l’estudi econòmic, d’adaptació dels espais lliures públics inclosos en 

el projecte del Canal: s’ha estimat també de l’ordre de 120 €/m² 
 
- Cost addicional, a efectes de l’estudi econòmic, relacionat amb les recomanacions EAMG: s’ha 

estimat també de l’ordre de 200€/m². 
 
- Cost addicional, a efectes de l’estudi econòmic, d’escomeses i altres despeses: estimat de l’ordre 

de 200.000 €. 
 
- Enderrocs de les construccions: estimat de l’ordre de 80 €/m² d’acord amb les característiques de 

les edificacions existents.  
 
- Indemnització de les construccions: d’acord a la seva antiguitat, ús i superfície definits al cadastre 

urbà, tal i com s’indica als annexes adjunts al present document.  
 
- Indemnització de les activitats a efectes del present estudi econòmic: s’estima una d’indemnització 

per trasllat de l’ordre de 300 €/m² per les activitats donades d’alta. Addicionalment s’ha establert 
una indemnització de trasllat de l’ordre de 25 €/ m² per les possibles activitats que s’han detectat 
a l’àmbit i no estan donades d’alta.   

 

SÒL DESPESA €/M² DESPESA

URBANITZACIÓ INTERNA
Espais lliures sobre ferrocarril 6.079 m²s 90 €/m² 547.110 €       
Espais lliures sota ferrocarril 5.550 m²s 200 €/m² 1.110.000 €   
Vialitat 5.500 m²s 280 €/m² 1.540.000 €   

CÀRREGA D'URBANITZACIÓ EXTERNA
Adaptació espais lliures projecte Canal 4.000 m²s 120 €/m² 480.000 €       
Recomanacions EAMG: 900 m²s 200 €/m² 180.000 €       
Escomeses i altres serveis 200.000 €       

4.057.110,00 €     
INCOMPATIBILITATS

Indemnitzacions construccions 580.646 €       
Indemnitzacions activitats i desplaçaments 423.325 €       

1.003.971,00 €     
ENDERROCS

Enderrocs 205.840 €       
205.840,00 €        

5.266.921,00 €     

IMPREVISTOS URBANITZACIÓ 3% 158.007,63 €        
GESTIÓ URBANITZACIÓ 10% 526.692,10 €        
COMERCIALITZACIÓ 1% VV 158.043,99 €        

6.109.664,72 €     

DESPESES DE L'ÀMBIT
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- Reallotjament dels habitants empadronats a l’àmbit: S’ha calculat la hipòtesi de que s’oferirà als 
propietaris residents actuals la possibilitat d’adquirir un pis de protecció en propietat un cop 
finalitzada l’obra. Se’ls indemnitza el cost de la mudança i lloguer d’un habitatge provisional durant 
els 2-3 anys estimats de durada de la construcció.  

 
 
 

Calendari de la promoció 

En l’escenari de càlcul de viabilitat s’ha considerat que el desenvolupament tindrà una durada de 3 anys. La 
inversió  es concentra principalment en els tres primers anys que és el període previst d’execució de l’obra, 
mentre que la resta de la inversió es distribueix durant el temps de comercialització. Pel que fa als ingressos, 
es preveu que les vendes de les parcel·les es concentren bàsicament entre els anys primer i segon, i que es 
començarà la construcció de les edificacions en els solars mentre es finalitza la urbanització de la zona del 
Canal de la Infanta. 
 
 
 
El quadre següent resumeix el calendari temporal previst per l’operació de transformació urbanística: 
 

 
 
 
 
CRITERIS DE CÀLCUL: 
  

- S’ha estimat que s’urbanitzarà prèviament l’entorn immediat dels solars i es continuarà urbanitzant 
l’àmbit del Canal de la Infanta de forma simultània a la venda dels solars urbanitzats. 
 

- S’ha estimat una venda de les parcel·les urbanitzades en dos anys.  
 

- S’ha considerat la venda independent d’un solar d’habitatge de protecció a l’any 2 de la 
transformació.  

Calendari de Promoció de parcel·les urbanitzades 0 1 2 3

Despeses inversió

URBANITZACIÓ INTERNA
Espais lliures sobre ferrocarril 30% 50% 20%
Espais lliures sota ferrocarril 20% 60% 20%
Vialitat 80% 20%

CÀRREGA D'URBANITZACIÓ EXTERNA
Adaptació espais lliures projecte Canal 30% 70%
Recomanacions EAMG: 30% 60% 10%
Escomeses i altres serveis 30% 60% 10%

INCOMPATIBILITATS
Indemnitzacions construccions 100%
Indemnitzacions activitats i desplaçaments 100%

ENDERROCS
Enderrocs 80% 15% 5%

IMPREVISTOS URBANITZACIÓ 65% 30% 5%
GESTIÓ URBANITZACIÓ 80% 15% 5%
COMERCIALITZACIÓ 50% 50%

Venda de sòl

INDÚSTRIA
Indústria 100%

RESIDENCIAL
lliure 50% 50%
HP Venda 100%
HP Lloguer 100%
Aparcaments 25% 75%
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Estimació del valor de sòl brut amb el mètode residual dinàmic - Càlcul del VAN 

El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme calculant, el valor del sòl actual (VAN), considerant 
una taxa de rendibilitat interna de la promoció TIR= 10 %, per entendre que és la rendibilitat que actualment 
s’ajusta millor a una promoció immobiliària d’aquest tipus. 
 
En la present modificació els ingressos previstos per la promoció privada de sòl són de 13.472.930 € un cop 
realitzades les cessions d’aprofitament urbanístic i, d’altra banda,  les despeses estimades són de 6.109.653 
€. 

Es desenvolupa el següent quadre d’ingressos i despeses i càlcul del VAN mitjançant el mètode residual 
dinàmic: 
 

 

 
 
TIR TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA:  10% 
VAN:   6.285.721 € 
 
VALOR DEL SÒL ABANS D’URBANITZAR:   367 €/m² de sòl. 

RESIDUAL DINÀMIC DE L'ÀMBIT
Operació de promoció de sòl urbanitzat

Despeses inversió
Anualitats d'inversió: 0 1 2 3

URBANITZACIÓ INTERNA
Espais lliures sobre ferrocarril 547.110,0 € 0 164.133 273.555 109.422
Espais lliures sota ferrocarril 1.110.000,0 € 0 222.000 666.000 222.000
Vialitat 1.540.000,0 € 0 1.232.000 308.000 0

CÀRREGA D'URBANITZACIÓ EXTERNA
Adaptació espais lliures projecte Canal 480.000,0 € 0 144.000 336.000 0
Recomanacions EAMG: 180.000,0 € 0 54.000 108.000 18.000
Escomeses i altres serveis 200.000,0 € 0 60.000 120.000 20.000

INCOMPATIBILITATS
Indemnitzacions construccions 580.646,0 € 0 580.646 0 0
Indemnitzacions activitats i desplaçaments 423.325,0 € 0 423.325 0 0

ENDERROCS
Enderrocs 205.840,0 € 0 164.672 30.876 10.292

IMPREVISTOS URBANITZACIÓ 158.007,6 € 0 102.705 47.402 7.900
GESTIÓ URBANITZACIÓ 526.692,1 € 0 421.354 79.004 26.335
COMERCIALITZACIÓ 158.044,0 € 0 79.022 79.022 0

TOTAL URBANITZACIÓ 6.109.665 0 3.647.857 2.047.859 413.949

Ingressos 85,25568736%
85,25568736%

Anualitats d'inversió: 0 1 2 3
INDÚSTRIA
Indústria 269.399 229.678 0 229.678 0 0

RESIDENCIAL
lliure 12.795.000 10.908.465 0 5.454.233 5.454.233 0
HP Venda 1.860.000 1.585.756 0 0 1.585.756 0
HP Lloguer 880.000 750.250 0 0 750.250 0
Aparcaments - - 0 0 0 0

TOTAL 15.804.399 13.474.149 0 5.683.911 7.790.239 0

FLUXOS PROJECTE URBANITZA(Ingr-Desp) 7.364.485 € 2.036.054 5.742.380 413.949 -

VAN (v. sòl abans urbanitzar) : 6.285.721 € 1.850.958 4.745.769 311.006 -

TIR fixada promoció TRANSFORMACIÓ: 10,0%

Àmbit sòl privat actual VAN €/m²
Sector 17.130 m² 367 €/m²s
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Els càlculs s’han realitzat amb una TIR del 10 %, rendibilitat que considerem adequada per aquest tipus de 
inversió. tenint en compte que actualment la rendibilitat de la taxa lliure de risc és molt baixa, i la prima de 
risc mínima del 8%.  
 
Per comprovar la sensibilitat de l’estudi, hem calculat el valor de sòl inicial variant la TIR entre 8-12%. Com 
es pot comprovar els valors de sòl oscil·la entre 356-378 €/m² de sòl brut, valors que considerem 
admissibles per les característiques urbanístiques del municipi. 
 

 
 
 
Resultats VAN (TIR=10%):    
 
Valor del sòl brut urbanitzat:    356-378 € 

 
 
Viabilitat de l’operació de transformació urbanística 

Considerem que l’operació de transformació urbanística serà viable no només quan el resultat del mètode 
residual dinàmic sigui positiu, sinó que també serà necessari que el valor residual del sòl abans de la 
transformació (VAN) sigui superior al valor actual del sòl (un cop restat el benefici raonable de promoció). 
En cas contrari s’entén que no hi hauria incentius suficients per a realitzar la transformació. 
 

Càlcul del valor del sòl existent 

Per tant, és necessari determinar el valor del sòl actual, que en el present cas es composa de: 

1. Sòl qualificat d’equipament privat al nord de la via del tren. 7c. Pendent de Pla especial.   
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =   1 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’equipament privat =  449,78 €/m² 
 Valor unitari de sòl d’equipament =    449,78 €/m² 
 Sòl =        4.909 m² 
 Valor econòmic =      2.207.970,02 € 
 

2. Sòl qualificat de sistema ferroviari al nord de la via del tren.  
Subjectes a possible expropiació. En aquest cas i a efectes del present estudi econòmic s’ha utilitzat la 
simplificació de considerar que aquestes parcel·les tenen un valor de sòl industrial que per les seves 
característiques té un valor quelcom inferior que la parcel·la industrial resultant de la transformació. 
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =  1,5 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   197,19 €/m² 
 Valor unitari de sòl industrial =     295,79 €/m² 
 Sòl =        558 m² 
 Valor econòmic =      165.050,82 € 
 

3. Sòls qualificats de sistemes al sud de la via del tren.  
Subjectes a possible expropiació. En aquest cas i a efectes del present estudi econòmic s’ha utilitzat la 
simplificació de considerar que aquestes parcel·les tenen un valor de sòl industrial que per les seves 
característiques té un valor quelcom inferior que la parcel·la industrial resultant de la transformació. 
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =  1,5 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   197,19 €/m² 

% TIR VAN / sòl brut
8% 378 €/m²s
10% 367 €/m²s
12% 356 €/m²s
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 Valor unitari de sòl industrial =     295,19 €/m² 
 Sòl =        11.055 m² 
 Valor econòmic =      3.269.958,45 € 

 
4. Parcel·la industrial al sud de la via del tren. 

 608 m² de parcel·la industrial es corresponen a sòl urbà consolidat no sotmès a planejament 
derivat.  
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =   2 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   221,19 €/m² 
 Valor unitari de sòl industrial =     442,38 €/m² 

Sòl =        608 m² 
 Valor econòmic =      268.967,04 € 

 
 
Càlcul del valor del sòl existent 

Sòl privat inicial = 4.909 m² + 558 m² + 11.055 m² + 608 m² = 17.130 m²  
 
Valor estimat del sòl inicial  
= 2.207.970,02 € + 165.050,82 € + 3.269.958,45 € + 268.967,04 € =    5.911.946,33 € 
Valor unitari del sòl inicial existent =       345 €/m²s  
 
 
 

Anàlisi de viabilitat econòmica en relació al valor actual del sòl 

Resum del càlcul del sòl abans d’urbanitzar (VAN) resultant de la transformació proposada: 
Valor calculat mitjançant el mètode residual dinàmic a l’apartat anterior 
 
Per una TIR del 10% que es considera que permet un benefici adequat per la promoció: 
 
Sòl privat inicial = 17.130 m²  
Valor estimat del sòl abans de transformar =      6.284.721 € 
Valor unitari del sòl abans de transformar (VAN) =     367 €/m²s  
 
 
Viabilitat de la promoció de sòl urbanitzat: 
 
VAN TRANSFORMACIÓ =   367 €/m²s      >   345 €/m²s 
     6,3 M €  >  5,9 M € 
 
L’operació és viable si bé ajustada econòmicament. Tanmateix el desenvolupament de la transformació 
proposada en la present modificació de planejament resol considerablement les dificultats de gestió de 
l’àmbit així com les incerteses generades per l’existència d’uns sols qualificats directament de sistemes en 
el planejament vigent.  
 
Considerem que aquest avantatge i els valors de sòl obtinguts són suficients per justificar i incentivar la 
transformació de l’àmbit objecte d’estudi actualment.  
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Conclusions viabilitat econòmica 

L’àmbit del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat és un àmbit complex perquè es tracta d’uns terrenys 
residuals pendents d’ordenació ubicats entre el polígon Famades i diverses infraestructures (via de FFCC, 
Ronda de Dalt, Canal de la Infanta). Pertany al municipi de Cornellà, però està ubicat al costat del barri 
residencial de la Remunta de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
El present Estudi Econòmic analitza la viabilitat del Polígon d’actuació urbanística (PAU) inclòs a la MpPGM. 
El PGM vigent qualifica aquests terrenys majoritàriament de sistemes i no els  inclou en cap àmbit de gestió. 
A l’altre costat de la via de FFCC hi ha una peça de sòl urbanitzable no delimitat, qualificada d’equipaments 
metropolitans (clau 7c). La resta de terrenys inclosos al Polígon d’actuació urbanística que es delimita, són 
majoritàriament sistemes de vials, espais lliures i ferroviari. 
 
La modificació de planejament delimita un PAU amb l’objectiu de concentrar tota l’edificabilitat en edificis 
residencials a la franja de terreny entre el polígon Famades i la via del tren, de manera que s’entengui com 
un prolongació dels edificis d’habitatge propers del barri de la Remunta de l’Hospitalet de Llobregat, així 
com qualificar una petita parcel.la d’industrial per completar una illa del polígon Famades. La resta de 
l’àmbit està qualificat de sistemes (espais lliures, vialitat i sòl ferroviari). 
 
Els terrenys comprenen una parcel.la d’equipament privat (clau 7c) de 4.909 m² i una parcel.la industrial 
(clau 22a) de 608 m², així com terrenys de sistemes públics que al no estar inclosos en cap àmbit s’han 
d’obtenir per expropiació.  
 
En el present estudi de viabilitat econòmica s’han estudiat els beneficis i càrregues de la transformació 
urbanística proposada amb la modificació de planejament, així com els valors del sòl actual de l’àmbit, per 
garantir que la operació urbanística és rendible i que representa una millora econòmica respecte el 
planejament vigent que incentivi  el desenvolupament urbanístic.  
 
En aquest sentit s’han estudiat els diferents usos del planejament mitjançant estudis de mercat 
d’operacions de compravenda comparables així com diverses publicacions professionals especialitzats en 
els sectors. S’ha utilitzat el mètode de comparació de mercat per definir el valor dels diferents usos i el 
mètode residual estàtic per obtenir els valors de repercussió quan no s’han trobat mostres suficients de sòl. 
Amb aquests valors contrastats i el sostre del nou planejament s’han calculat els ingressos de promoció 
apropiables per part de la propietat; els ingressos obtinguts un cop deduïda la cessió obligatòria 
d’aprofitament, són de 13.474.149 €.  
 
Pel que fa a les despeses de transformació, s’ha tingut en compte tant la urbanització dels espais lliures i 
vials de l’àmbit com l’adaptació dels espais lliures veïns i l’enderroc de els edificacions existents. També 
s’ha tingut en compte la indemnització necessària per a totes aquelles activitats i usos incompatibles amb 
el desenvolupament del nou planejament. Finalment s’han considerat despeses de comercialització, gestió 
i d’imprevistos associades a la transformació urbanística, obtenint un valor total de costos associats al 
planejament de 6.109.665 €. 
 
Mitjançant el mètode residual dinàmic, considerant una TIR del 10%, adequada per aquest tipus de 
promoció,  s’obté un valor de sòl abans d’urbanitzar de 367 €/m²s (VAN), 6.285.721 €. Hem realitzat un 
anàlisi de sensibilitat variant la taxa interna de rendibilitat (8% TIR – 12% TIR), obtenint uns resultats que 
oscil·len entre 356 €/m²s a 378 €/m²s. Considerem que l’operació resulta viable i aquests valor de sòl són 
similars als dels terrenys industrials del polígon d’activitat econòmica Famades. 
 
En aquest sentit es conclou que la transformació urbanística proposada és suficientment atractiva per 
incentivar la transformació, si bé cal esmentar que el valor obtingut amb la nova MpPGM és quelcom 
superior al valor dels terrenys d’acord al planejament vigent.  
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D’aquesta manera la proposta de modificació aconsegueix resoldre aquests terrenys residuals i amb dèficits 
d’urbanització, millorant la connexió entre aquesta zona i el barri de la Remunta (a partir de l’Avinguda 
Josep Tarradelles i la reurbanització del Canal de la Infanta), i aportant habitatge protegit al municipi. 
 
 
Girona, 16 de gener de 2023 
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ANNEX INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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Informe de sostenibilitat econòmica.  Marc jurídic 

El Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació (art. 96). Pel que 
fa a l’estudi econòmic de l’operació, formen part de la documentació del planejament l’avaluació 
econòmica i financera i l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
L’article 59 especifica la necessitat d’incloure a la documentació dels plans generals els següents documents 
de contingut econòmic. Concretament especifica: 
 
Art. 59 1.e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
Art. 59 3.d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat 
a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
Per tant, el present treball inclou l’estudi de la sostenibilitat econòmica del sector definit , d’acord als 
documents exigits a les modificacions puntuals de planejament general. 
 
D’altra banda, el Text refós de la Llei de sòl i Rehabilitació Urbana, RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix 
en el seu art. 22 la documentació de les actuacions d’urbanització referent a sostenibilitat econòmica: 
 
Artículo 22.  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano y garantía de la viabilidad técnica y económica 
de las actuaciones sobre el medio urbano. 
 
4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 
y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la 
elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites 
del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los 
propietarios incluidos en su ámbito de actuación. 
 
El Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl, concreta les determinacions establertes a la Llei. Els 
continguts venen definits per l’article 3.1 del Reglament: 
 
Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental. 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la documentación de los instrumentos 
de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento 
por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el 
instrumento de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, 
en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos 
previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta. 
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La remodelació de l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt 

La present Modificació puntual del Pla General Metropolità proposa la reordenació dels sòls de sistemes de 
l’entorn del Canal de la Infanta i la Ronda de Dalt amb l’objectiu de resoldre diverses problemàtiques 
existents al territori i adequar les qualificacions urbanístiques a la topografia i usos requerits en l’actualitat.  
 
La transformació de l’àmbit objecte del present estudi tindrà un impacte més enllà de la seva delimitació, 
aportant sinèrgies positives pel territori i contribuït en la millora del seu entorn: 
 

- Permetrà obtenir nou habitatge de protecció oficial a Cornellà de Llobregat, col·laborant a  resoldre 
una necessitat residencial actual del municipi.  
 

- Recuperarà l’espai del Canal de la Infanta per a la ciutat i restituirà de la seva funció històrica de 
connexió.  
 

- Millorarà de la connexió viària, peatonal i ciclada entre els nuclis urbans residencials de Cornellà 
de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.  
 

- Permetrà obtenir, mitjançant inversió privada, nou sòl públic per a zones verdes i equipament. En 
general, la present proposta de planejament incrementa en 12.041 m² el sòl de sistemes d’espais 
lliures i equipaments actual. 
 

- Suposarà una millora qualitativa dels espais lliures i equipaments actuals de l’entorn del Canal de 
la Infanta i la Ronda de Dalt.  

 
Aquesta modificació del territori revertirà sobre en les ciutats on es localitza, creant un impacte positiu en 
els municipis de Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat. 
 

Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius 

Per analitzar la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius cal tenir en compte que l’àmbit de 
planejament analitzat es localitza a l’entorn dels polígons industrials de l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà 
de Llobregat. Addicionalment la seva bona connectivitat en transport públic i la proximitat als principals 
eixos viaris de l’entorn de Barcelona ocasiona que el nou sostre residencial es situï a poca distància de la 
majoria d’espais productius de l’àrea metropolitana de Barcelona.   
 

 
Plànol de la xarxa de transport públic que dona servei al municipi. Es pot observar que tant Cornellà com l’Hospitalet 
disposen de metro, Renfe rodalies, ferrocarrils de la Generalitat i del Tram Baix. 
Font: Google Maps, mapa 2021. Transport. 
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Per tant, considerem que queda sobradament demostrada la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius. 
 

Impacte en les finances de les administracions responsables de la implantació  

Es tracta d’un àmbit,  viable econòmicament i autosuficient. A l’Estudi Econòmic Financer del present 
informe es posa de manifest que el diferencial urbanístic (ingressos – despeses) és positiu i, per tant, permet 
que es desenvolupi per part de la iniciativa privada sense afectar de manera negativa a les finances de 
l’administració.  
 
És a dir, d’acord a les hipòtesis utilitzades en aquest estudi, els ingressos obtinguts per la venda de les 
parcel·les urbanitzades és superior a les despeses de transformació urbanística, fins i tot, tenint en compte 
el flux de caixa en què es produeixen tant ingressos com despeses. 
 
Els principals objectius de la transformació urbanística per a l’administració pública son aconseguir una 
bona ordenació urbanística del sector, de manera que l’àmbit financi els costos interns de transformació 
urbanística i alhora obtenir la cessió d’aprofitament de l’àmbit de PAU per destinar-la a habitatge protegit.  
 
 
El sòl de sistemes extern a l’àmbit del PAU es corresponen a sistemes existents. En la present proposa es 
reestructuren urbanísticament amb l’objectiu d’adequar-los a l’ús i necessitats actuals. Aquesta 
reorganització de les qualificacions del sòl no modifica en cap cas la superfície total de sistemes existents i 
per tant no genera un increment de costos a les finances de l’administració.  
 
Per contra, la delimitació de l’àmbit del PAU com a polígon d’actuació urbanística permet la reordenació de 
l’àmbit mitjançant la inversió privada i evita la possible expropiació per part de l’administració pública dels 
sols privats qualificats de sistemes urbans. Aquesta modificació del sistema de gestió allibera l’administració 
responsable d’una possible carrega econòmica important. 
 
Per tant, la transformació no només no genera un impacte negatiu en les finances de les administracions 
responsables de la implantació sinó que evita costos futurs possibles vinculats a l’obtenció de sòl públic 
mitjançant expropiació.  
 
 

Impacte econòmic en l’ingrés corrent del municipi 

El desenvolupament del planejament comporta, un cop en funcionament, tant beneficis com despeses per 
a les finances públiques de l’Ajuntament. L’objectiu de l’informe de sostenibilitat econòmica és estudiar 
l’autosuficiència del sector, és a dir, quines repercussions econòmiques tindrà per a les despeses municipals 
futures.  
 
Per calcular l’impacte per a la Hisenda local s’han de quantificar els costos de manteniment dels serveis 
públics i, d’altre banda, s’han d’estimar els ingressos previsibles pels impostos locals que es generaran en 
el nou sector, analitzant si són suficients per equilibrar les despeses de manteniment. 
 
En aquest apartat es tracta d’analitzar la incidència que pot tenir a l’economia municipal els canvis 
proposats per la MpPGM, és a dir, la càrrega que suposarà el manteniment del sector per part de 
l’Ajuntament, estudiant la diferencia entre els costos de manteniment dels nous espais urbans (espais 
lliures i viari) i els ingressos fiscals que es derivin de la nova situació urbanística.  
 
Per valorar l’impacte econòmic cal tenir en compte: 
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Ingressos fiscals de l’àmbit 
Es consideren els ingressos constants en el temps vinculats a l’ocupació del territori per part dels nous 
usuaris: l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost directe sobre vehicles de tracció mecànica, l’Impost 
directe sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
(IAE) i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 
Despeses de manteniment 
Es tracta d’avaluar les despeses de manteniment per part de l’administració de l’activitat urbana en el 
territori, en especial el manteniment dels nous vials i espais lliures. 
 

Ingressos corrents generals pel funcionament del teixit residencial i econòmic 

Pel que fa a l’increment d’ingressos derivats de la nova situació urbanística cal estudiar la repercussió dels 
diferents impostos municipals (Impost sobre vehicles de tracció mecànica, IBI, Impost sobre activitats 
econòmiques), especialment els derivats de l’increment de la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI). 
 
En aquest cas, únicament hem tingut en compte la repercussió econòmica de l’Impost de Béns Immobles, 
per considerar que és el més rellevant a efectes econòmics. El càlcul aproximat de la recaptació de l’IBI, s’ha 
portat a terme a partir de les dades de la web de la “Dirección General de Catastro”. 
 
D’acord a les dades consultades, la quota líquida del municipi de Cornellà de Llobregat l’any 2020 era de 
25.974.578 €, per un total de 61.178 rebuts, és a dir que representa una mitjana de 424,57 € per rebut. 
Considerant una superfície mitjana al municipi de l’ordre de 90 m² construïts inclòs elements comuns, 
resulta una quota de IBI unitària de l’ordre de 4,7 €/m² en el conjunt del municipi 
 
Actualment a l’àmbit del PAU proposat s’hi localitzen diverses construccions majoritàriament de caràcter 
industrial. Aquestes construccions dels anys 30-60 sumen un total de 2.573 m² de sostre. Estimem que l’IBI 
generat per aquestes construccions serà quelcom inferior a la mitjana del municipi i serà de l’ordre de 4,5  
€/m²st.  
 
La present proposta de modificació proposa un sostre màxim residencial i d’activitat econòmica de 26.219 
m²st. Estimem que l’IBI mig recaptat per aquest sostre d’obra nova serà lleugerament superior a la mitjana 
del municipi i per tant, de l’ordre de 5,5 €/m²st.  
 
D’acord amb aquestes estimacions de quota unitària anual d’IBI, calculem l’estimació de l’increment dels 
ingressos generats per la recaptació de l’IBI de la nova edificació de la present modificació del planejament. 
 
Estimació de l’IBI recaptat per l’edificació existent: 
Sostre edificat:  2.573 m²st * 4,5 €/m² per rebut urbà =  11.579 € 

 
Estimació de l’IBI recaptat per les noves edificacions del planejament: 
Sostre edificable:  26.219 m²st * 5,5 €/m² per rebut urbà =  144.205 € 
 

Increment d’ingressos d’IBI generats per la transformació: 144.205 € – 11.579 € = 132.626 € 
 
 

Despeses de manteniment d’infraestructures i prestació de serveis 

Per calcular l’impacte per a les Hisendes local s’han de quantificar els costos de manteniment dels serveis 
públics. En aquest apartat hem quantificat els nous espais lliures i el sistema viari que es generen a la 
modificació de planejament avaluant la incidència econòmica que pot significar el seu manteniment en la 
despesa municipal. 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, els sòls de sistemes externs a l’àmbit de gestió urbanística (PAU) es 
corresponen a sistemes existents i per tant, ja estan generant unes despeses de manteniment que assumeix 
l’administració pública.  
 
En canvi, els nous sòls de sistemes inclosos a l’àmbit de gestió urbanística (PAU) s’urbanitzaran amb la 
transformació i generaran nous costos de manteniment per a l’administració responsable. 
 
Es relacionen a continuació les superfícies aproximades d’espais lliures i vialitat que s’obtindran amb el 
desenvolupament de l’àmbit de planejament proposat per la present modificació: 
 
Espais lliures  14.182 m²s   
Vialitat   6.431 m²s 
 
Es consideren uns costos de manteniment de l’orde d’ 1,50-2,50 €/m² per al manteniment de l’espai viari, i 
de l’ordre d’1-1,50 €/m² pels espais lliures i sistema ferroviari.  
 
Espais lliures   14.182 m²s * 1/1,5 €/m² = de 14.200 a 21.300 € aprox. 
Vialitat    6.431 m²s * 1,5/2,5 €/m² = de 9.600 a 16.100 € aprox. 
 
Cost anual de manteniment estimat:    de 23.800 a 37.400 aprox. 
 
Es pot comprovar que el cost anual previst de manteniment dels espais lliures i viaris és de l’ordre de 23.800 
a 37.400 €/any pel desenvolupament de l’àmbit. 
 
 

Balanç de l’impacte del nou sector  a l’administració municipal 

Tal i com s’observa en el resum següent, tenint en compte únicament els ingressos que generarà en un 
futur l’Impost de Béns Immobles per la transformació del barri, podem concloure que la recaptació és 
clarament superior als costos de manteniment de l’espai públic i, per tant, es garanteix la sostenibilitat 
econòmica del manteniment de la nova ordenació urbanística. 
 
Increment d’ingressos d’IBI generats per la transformació:  132.626 € 
Despesa de manteniment prevista pel desenvolupament:  de 23.800 a 37.400 aprox.
 
 
Es conclou doncs, que es tracta d’una actuació urbanística autosuficient econòmicament i que, d’altre 
banda, és sostenible perquè les despeses de manteniment de l’espai públic es cobreixen amb escreix amb 
l’increment que suposarà  la recaptació dels diferents impostos, especialment l’IBI. 
 
D’altre banda cal tenir en compte que no s’ha considerat en el càlcul dels ingressos altres fonts d’ingressos 
addicionals com són l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica, l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana... Per tant, l’ingrés real derivat del nou sector és superior al que hem 
considerat a efectes de càlcul i l’impacte econòmic en l’ingrés corrent del municipi és positiu. 
 
Girona, 16 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte   Mar Cabarrocas Salvador 
DUATIS ARQUITECTES SLP    Arquitecta 
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ANNEX COMPLIMENT DE L’ARTICLE 99.1.C DE L’RLLU 
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L’article 99.1 

D’acord amb l’article 99.1.c del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les modificacions de planejament general 
que comportin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o la transformació d’usos 
requereix: 
 
“Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata”. 
 
Es tracta de visualitzar la comparació del rendiment econòmic de l’àmbit d’acord al planejament vigent amb 
la Modificació de planejament proposada. Per portar a terme la comparació dels rendiments econòmics, 
hem calculat prèviament el valor del sòl d’acord a la qualificació vigent. Per portar a terme la comparació 
dels rendiments econòmics, hem analitzat: 
 

Rendiment del planejament vigent 
Rendiment de la nova MpPGM 
Comparativa del rendiment econòmic de l’ordenació vigent i la nova ordenació. 

 
Per a poder dur a terme la comparativa hem calculat prèviament el rendiment vigent a l’apartat següent. 

Rendiment del planejament vigent 

Es reprodueix en aquest apartat el càlcul del planejament vigent realitzat en l’apartat “ 14.1 Càlcul del valor 
del sòl existent”. 
 
El valor del sòl actual és la suma del valor dels diversos sols que el composen i que es detallen a continuació:  

1. Sòl qualificat d’equipament privat al nord de la via del tren. 7c. Pendent de Pla especial.   
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =   1 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’equipament privat =  449,78 €/m² 
 Valor unitari de sòl d’equipament =    449,78 €/m² 
 Sòl =        4.909 m² 
 Valor econòmic =      2.207.970,02 € 
 

2. Sòl qualificiat de sistema ferroviari al nord de la via del tren.  
Subjectes a possible expropiació. En aquest cas i a efectes del present estudi econòmic s’ha utilitzat la 
simplificació de considerar que aquestes parcel·les tenen un valor de sòl industrial que per les seves 
característiques té un valor quelcom inferior que la parcel·la industrial resultant de la transformació. 
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =  1,5 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   197,19 €/m² 
 Valor unitari de sòl industrial =     295,79 €/m² 
 Sòl =        558 m² 
 Valor econòmic =      165.050,82 € 
 

3. Sòls qualificats de sistemes al sud de la via del tren.  
Subjectes a possible expropiació. En aquest cas i a efectes del present estudi econòmic s’ha utilitzat la 
simplificació de considerar que aquestes parcel·les tenen un valor de sòl industrial que per les seves 
característiques té un valor quelcom inferior que la parcel·la industrial resultant de la transformació. 
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =  1,5 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   197,19 €/m² 
 Valor unitari de sòl industrial =     295,19 €/m² 
 Sòl =        11.055 m² 
 Valor econòmic =      3.269.958,45 € 
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4. Parcel·la industrial al sud de la via del tren. 
 608 m² de parcel·la industrial es corresponen a sòl urbà consolidat no sotmès a planejament 
derivat.  
 Edificabilitat estimades a efectes de càlcul econòmic =   2 m²s/m²st 
 Valor de repercussió de sostre d’industrial =   221,19 €/m² 

Valor unitari de sòl industrial =     442,38 €/m² 
 Sòl =        608 m² 
 Valor econòmic =      268.967,04 € 

 
 
Valor estimat del sòl inicial  
= 2.207.970,02 € + 165.050,82 € + 3.269.958,45 € + 268.967,04 € =    5.911.946,33 € 
 
Valor unitari del sòl inicial existent (17.130 m²s) =    345 €/m²s  
 
RENDIMENT PLANEJAMENT VIGENT       5.900.000 € 
 
 

Rendiment de la MpPGM proposada: 

El benefici comparable és el resultant dels estudis de viabilitat del planejament, considerant tant els 
beneficis obtinguts amb la transformació urbanística, com les despeses necessàries per a fer-la efectiva, el 
calendari d’inversions i retorns, i el benefici de promoció necessari per fer viable l’operació.   
 

Càlcul del sòl abans d’urbanitzar (VAN) resultant de la transformació: 
Valor calculat mitjançant el mètode residual dinàmic en l’estudi econòmic que acompanya el present annex.  
 
Per una TIR del 10% que es considera que permet un benefici adequat per la promoció: 
Sòl privat inicial = 17.130 m²  
Valor estimat del sòl abans de transformar =      6.285.721 € 
Valor unitari del sòl abans de transformar (VAN) =     367 €/m²s  
 
S’ha realitzat un anàlisi de sensibilitat de la promoció variant la TIR entre el 8% i el 12% i s’ha obtingut: 
 

 
 
RENDIMENT PLANEJAMENT PROPOSAT    6.100.000 € - 6.500.000 € 
 
 

Comparació de planejaments 

Dels càlculs anteriors hem obtingut el valor del sòl de l’àmbit d’acord amb el planejament vigent i el valor 
del sòl de l’àmbit que deriva de la modificació de planejament proposada.  
 
 
RENDIMENT PLANEJAMENT VIGENT   5.900.000 €    
 
RENDIMENT PLANEJAMENT PROPOSAT   6.100.000 – 6.500.000 € 
 
El valor del planejament proposat és lleugerament superior al rendiment del planejament vigent.  

% TIR VAN / sòl brut VAN
8% 378 €/m²s 6.479.794 €
10% 367 €/m²s 6.285.721 €
12% 356 €/m²s 6.101.054 €
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Considerem que aquesta diferència d’aprofitament és suficient per facilitar la transformació urbanística 
del sector, tenint alhora en compte l’expressa voluntat de la propietat de realitzar el desenvolupament i 
l’interès públic a transformar aquest àmbit amb l’objectiu de: 

- Obtenir nous habitatges de protecció oficial pel municipi.  
- Recuperar l’històric Canal de la Infanta. 
- Connectar els teixits urbans residencials de Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.  

 
Per tant, es tracta d’un planejament viable econòmicament, que tot i que resulta amb un valor de sòl 
lleugerament superior a l’existent, presenta un incentiu suficient per a fer atractiva la seva transformació.  
 
Girona, 16 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte   Mar Cabarrocas Salvador 
DUATIS ARQUITECTES SLP    Arquitecta 
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ANNEX DE CÀLCUL D’INDEMNITZACIONS I VOLS INCOMPATIBLES 
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Indemnització de construccions 

 
Com s’ha comentat en l’apartat de preexistències hi ha un grup de construccions afectades pel planejament. 
Se’n valoren les construccions i les activitats que s’hi desenvolupen. 
 
S’ha calculat el valor de les indemnitzacions de les construccions existents d’acord amb el RD 1020/1993: 
- S’ha calculat el cost de construcció a nou mitjançant costos del butlletí econòmic de la construcció 

(BEC) del 4rt trimestre del 2020, número 324. 
- S’ha depreciat del cost de construcció a nou de les edificacions d’acord a l’antiguitat que consta al 

cadastre, l’ús i la conservació.  
 

 
 

TOTAL INDEMNITZACIÓ CONSTRUCCIONS:  580.646 € 

 
Indemnització activitats 

 
D’acord amb les dades proporcionades només hi ha una activitat declarada a l’àmbit. A efectes del present 
estudi econòmic i per prudència valorativa s’ha estimat que: 
 
- L’activitat que consta al registre municipal s’indemnitzarà com a activitat declarada, tot i que el 

nom de l’empresa que es detecta a la parcel·la no coincideixi amb la del registre municipal. S’ha 
aplicat un import estimatiu a efectes de present estudi econòmic de 300 €/m².4 

- Per a les edificacions de tipologia industrial sense activitat declarada s’ha considerat, a efectes del 
present estudi econòmic i per prudència valorativa, un incentiu mínim en relació al trasllat de 
l’activitat precària. 

4 Aquest valor és orientatiu a efectes del present estudi, en tant que en el moment de redacció d’aquest informe no s’ha 
pogut accedir a l’interior de les edificacions.

Persones 
Padró

Any de 
construcció S. Parcel·la S. Construida

Cost 
construcció a 

nou Antiguitat
coef 

antiguitat
coef 

conservació

4192903DF2749C0001LU Industria 0 1960 830,00 m² 421,00 m² 61
Industrial 199 508 €/m² 61 0,39 1 39.425,88 €               
Industrial 194 508 €/m² 61 0,39 1 38.435,28 €               
Industrial 16 221 €/m² 61 0,39 1 1.379,04 €                 
Industrial 12 221 €/m² 61 0,39 1 1.034,28 €                 

4192902DF2749C0001PU Industria 0 1968 756,00 m² 1.104,00 m² 53
Industrial 623 508 €/m² 53 0,45 1 142.417,80 €            
Oficina 57 508 €/m² 53 0,49 1 14.188,44 €               
Industrial 393 508 €/m² 53 0,45 1 89.839,80 €               
Industrial 31 221 €/m² 53 0,45 1 3.082,95 €                 

4192901DF2749C0001QU Residenc 6 1925 493,00 m² 677,00 m² 96
Habitatge 342 1.240 €/m² 96 0,32 1 135.705,60 €            
Magatzem 37 221 €/m² 96 0,28 0,5 1.144,78 €                 
Magatzem 35 221 €/m² 96 0,28 0,5 1.082,90 €                 
Magatzem 263 508 €/m² 96 0,28 1 37.409,12 €               

3994203DF2739D0001HS Residenc 6 1936 490,00 m² 371,00 m² 85
Habitatge 95 1.240 €/m² 85 0,33 1 38.874,00 €               
Magatzem 144 508 €/m² 85 0,29 1 21.214,08 €               
Magatzem 97 508 €/m² 85 0,29 1 14.290,04 €               
Magatzem 35 221 €/m² 85 0,29 0,5 1.121,58 €                 

     17.337,00                    2.573,00                 580.645,57 € 

PARCEL·LES CADASTRALS  Indemnitzacions 
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TOTAL INDEMNITZACIÓ ACTIVITATS:   341.725 € 

 
 
 

Indemnització desplaçaments residencials 
 
A l’àmbit d’estudi hi ha dues edificacions amb ús residencial a les quals hi ha empadronades 12 persones (6 
persones a cada finca cadastral).  
 
S’ha realitzant la següent hipòtesi no vinculant de reallotjament a efectes del present estudi econòmic: 
 

- Els propietaris o llogaters dels habitatges actuals tindran dret a un comprar o llogar un nou pis 
assequible d’habitatge de protecció un cop finalitzada la promoció.  
 

- Es pagarà el lloguer d’un habitatge similar a l’existent durant el temps d’execució de la urbanització 
i construcció (3 anys). Lloguers considerats de 1.200 € mensuals.  
 

- Es considera una indemnització en concepte de despeses de desplaçament de l’ordre de 3.000 
euros per habitatge.  
 

- No s’ha tingut en compte la possibilitat d’existència de contractes de lloguer de llarga durada.  
 

 
 

TOTAL INDEMNITZACIÓ DESPLAÇAMENTS:  81.600 € 

 
 
 
 
 

Persones 
Padró

Any de 
construcció S. Parcel·la S. Construida

€/m²
4192903DF2749C0001LU Industria 0 1960 830,00 m² 421,00 m²

Industrial 199 25 4.975,00 €          
Industrial 194 25 4.850,00 €          
Industrial 16 25 400,00 €              
Industrial 12 25 300,00 €              10.525,00 €        

4192902DF2749C0001PU Industria 0 1968 756,00 m² 1.104,00 m²
Industrial 623 300 186.900,00 €      
Oficina 57 300 17.100,00 €        
Industrial 393 300 117.900,00 €      
Industrial 31 300 9.300,00 €          331.200,00 €      

Activitats i DesplaçamentsPARCEL·LES CADASTRALS

Persones 
Padró

Any de 
construcció S. Parcel·la

S. 
Construida

4192901DF2749C0001QU RAMBLA DE SOLANES, 48 Residencial 6 1925 493 m² 677 m²

Habitatge 342 46.200,00 €        

Magatzem 37 -  €                     

Magatzem 35 -  €                     

Magatzem 263 -  €                     46.200,00 €        

3994203DF2739D0001HS RAMBLA DE SOLANES, 41(BResidencial 6 1936 490 m² 371 m²

Habitatge 95 35.400,00 €        

Magatzem 144 -  €                     

Magatzem 97 -  €                     

Magatzem 35 -  €                     35.400,00 €        

Activitats i DesplaçamentsPARCEL·LES CADASTRALS
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Resum 
 
TOTAL INDEMNITZACIÓ CONSTRUCCIONS:       580.646 € 
 
TOTAL INDEMNITZACIÓ ACTIVITATS I DESPLAÇAMENTS:  341.725 € + 81.600 € =   423.325 € 
 

TOTAL INDEMNITZACIÓ INCOMPATIBILITATS:      1.003.971 € 
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ANNEX ESTUDI DE MERCAT  
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Habitatge plurifamiliar lliure 

FFont: HABITACLIA ––  AARC   
AAdreça:  Els jardins de Can Mercader --  Cornellà de Llobregat   
Superfície construïda :  100,75 m²
Preu venda: 371.500 €  
Preu metre quadrat: 3.6687,34 €€/m² 

 

TESTIMONI 1   
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FFont: HABITACLIA ––  AADEQUA     
AAdreça: Av. ddel parc de Can Mercader – Cornellà de Llobregat    
Superfície construïda :  107,75 m²
Preu venda: 350.595 €  
Preu metre quadrat: 3.2253 €€/m²  

 

TESTIMONI 2   
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FFont: HABITACLIA ––  CCONSTRUCCIONS SARRIÀ   
AAdreça:  C/ Major, 98 Parc de la Remunta –– Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  95,11 m² 
Preu venda: 310.000 € 
Preu metre quadrat: 3.259,45  €/m² 

 

TESTIMONI 33 
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FFont: HABITACLIA ––  AAMAT ––  CCOPCISA  FASE III  
AAdreça:  Av. Josep Tarradellas,    Parc de la Remunta –– Hospitalet de Llobregat    
Superfície construïda :  102,70 m² / 104,00 m²
Preu venda: 287.000 € / 280.000€ 
Preu metre quadrat: 2.794 €/m² / 2.692 €/m² 

 

TESTIMONI 4  i 5   
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FFont: HHABITACLIA ––  HHABITAT SANT CELONI  
AAdreça:   C/ Riera de la Creu, 54--5  Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  87,10 m²
Preu venda: 290.000 €  
Preu metre quadrat: 3.329 €/m²  

 

TESTIMONI 6 
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FFont: HABITACLIA ––   BBARCELONA 100  
AAdreça: C/ Barcelona, 100  –– Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  103,62 m²
Preu venda: 352.000 €  
Preu metre quadrat: 3.396 €/m²  

 

TESTIMONI 7 
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FFont: HABITACLIA ––  HHABITAT SANT CELONI  
AAdreça: C/Església, 42–– Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  93,60 m²
Preu venda: 350.000 €  
Preu metre quadrat: 3.396 €/m²  

 

TESTIMONI 8 
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FFont: HABITACLIA ––  AAEDAS HOME   
AAdreça: C/ de l’Estronci, 71 –– 81  Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  103,62 m²
Preu venda: 350.000 € / 264.000 €  
Preu metre quadrat: 3.396 €/m²  

 

TESTIMONI 99 i 10 

   

  

   

 

 
 
 
 

EEF de la Modificació puntual del PGM a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt. 
Cornellà de Llobregat.                                          

68

FFont: HABITACLIA ––  PPREMIER IMMOBILIÀRIA   
AAdreça: Av. Josep Tarradellas, 99 Hospitalet de Llobregat    
Superfície construïda :  105,07 m²
Preu venda: 333.000 €  
Preu metre quadrat: 3.169 €/m²  

 

TESTIMONI 11   
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FFont: IIDEALISTA  ––  DDON PISO  
AAdreça: RRbla. Just Oliveras, 65  Hospitalet de Llobregat   
Superfície construïda :  94,12 m²
Preu venda: 310.000 €  
Preu metre quadrat: 3.293 €/m²²  

 

TESTIMONI 12 

  

   

    

  

 

 

 

 

EEF de la Modificació puntual del PGM a l’entorn del Canal de la Infanta / Ronda de Dalt. 
Cornellà de Llobregat.                                          

70

Naus industrials 

Font: HABITACLIA – GRAMAR TESTIMONI 01 
Adreça: Pol. Industrial Almeda   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 2.350 m²  
Preu venda: 1.800.000 €  
Preu: 766 €/m²  
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Font: HABITACLIA –  IMMOBILIÀRIA JORDÀ – GUASCH  TESTIMONI 02 
Adreça: Pol. Industrial Almeda   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 1.000 m²  
Preu venda: 1.100.000 €  
Preu: 1.100  €/m²  
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Font: HABITACLIA – INICIA PROPERTY CONSULTANTS  TESTIMONI 03 
Adreça: Pol. Industrial Almeda   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 660 m²  
Preu venda: 620.000 €  
Preu: 939 €/m²  
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Font: HABITACLIA – TURÓ PROPERTY  TESTIMONI 04 
Adreça: Centre   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 695 m²  
Preu venda: 670.000 €  
Preu: 964 €/m²  
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Font: HABITACLIA –  ENGEL VOLKERS TESTIMONI 05 
Adreça: Pol. Industrial Almeda   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 1.056 m²  
Preu venda: 795.000 €  
Preu: 753 €/m²  
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Font: HABITACLIA –  INMOBILIÀRIA FORCADELL  TESTIMONI 06 
Adreça: Pol. Industrial Almeda   
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 884 m²  
Preu venda: 695.000 €  
Preu: 786 €/m²  
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Font: HABITACLIA – GRAMAR TESTIMONI 07 
Adreça: Centre   
Localitat: Hospitalet de Llobregat  
Superfície: 1.000 m²  
Preu venda: 890.000 €  
Preu: 890 €/m²  
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Font: HABITACLIA – FRANKLIN TESTIMONI 08 
Adreça: Pg. Ferrocarrils Catalans, 150  
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 1.874 m²  
Preu venda: 2.680.000 €  
Preu: 1.430 €/m²  
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Font: HABITACLIA – FRANKLIN TESTIMONI 09 
Adreça: Pg. Ferrocarrils Catalans, 150  
Localitat: Cornellà de Llobregat   
Superfície: 1.874 m²  
Preu venda: 2.680.000 €  
Preu: 1.430 €/m²  
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Equipament  

 

Font: HABITACLIA  TESTIMONI 01 
Adreça: Riu Sud  
Localitat: Sta. Coloma de Gramenet   
Superfície: 1500  
Preu venda: 3.600.000 €  
Preu: 2.400 €/m²  
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Font: HABITACLIA – AXÉ INVERSIONES  TESTIMONI 01 
Adreça: Esquerra Eixample  
Localitat: BARCELONA  
Superfície: 1700 m²  
Preu venda: 6.825.000 €  
Preu: 4.015 €/m²  
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Font: HABITACLIA – JGX CONSULTING  TESTIMONI 01 
Adreça:   
Localitat:   
Superfície:   
Preu venda:   
Preu:   
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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Font: Font TESTIMONI 01 
Adreça: Adreça  
Localitat: Localitat  
Superfície: Superfície  
Preu venda: Preu venda  
Preu: Preu  
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D O C U M E N T  C O M P R E N S I U  

M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  D E L  P L A  G E N E R A L  M E T R O P O L I T À  

A   L ’ E N T O R N  D E L  C A N A L  D E  L A  I N F A N T A  /  R O N D A  D E  

D A L T .  C O R N E L L A  D E  L L O B R E G A T   

 

G E N E R  D E  2 0 2 3  
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MEMÒRIA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El Baix Llobregat és un dels territoris de Catalunya que ha viscut més canvis al llarg de la seva 
història. Fa dos-cents anys era una zona de masies i terres de conreu que va viure una primera 
transformació quan s'hi va construir el Canal de la Infanta. 

El canal va fer créixer econòmicament la comarca però el creixement industrial i urbà l'han 
acabat relegant ja que va afectar el seu recorregut i la qualitat de l'aigua. 

El canal es va construir a principis del s. XIX amb 17 km. de recorregut.  

 

 

 

En aquest àmbit i en el seu entorn, l'any 1855 es va construir la línia de Ferrocarril Barcelona-
Tarragona. 

El Pla General Metropolità de l’any 1976 va establir una zonificació general a partir de 
l’establiment de grans vies de comunicació, una xarxa de vialitat general i reserves de sistemes 
públics. Sobre aquesta estructura general, als anys 80 del s. XX, es va crear el Polígon Solanes i 
es va construir la Ronda de Dalt 

El desenvolupament accelerat de l'economia catalana dels anys 60 i 70 del segle XX i els forts 
corrents migratoris fan que l'equilibri entre indústria i agricultura, que fins a mitjan segle XX 
havien estat complementàries, es trenqui. 

Pel que respecta al canal ni les seves característiques ni funcions principals havien variat gaire 
en l'últim segle, fins a arribar als anys 50 del segle XX, quan encara s'hi permetia el bany. El 
nombre d'hectàrees regades pel canal disminueix constantment i la infraestructura passa a 
estar integrada a un entorn urbà. El ràpid empitjorament de les aigües del Llobregat i la manca 
de pressupost per a construir col·lectors d'aigües residuals, provocaran que es vegi afectat 
l'abastament d'aigua a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Les aigües de la Riera de 
Rubí i del riu Anoia, principals afluents de matèries contaminants del riu, es desvien cap al canal 
de la Infanta i s'invaliden els retorns d'aquest al riu, creant així un sistema estanc que retornava 
l'aigua al riu aigües avall de la planta potabilitzadora que abastava l'àrea metropolitana, però al 
preu de convertir el canal en una gran claveguera. Si bé, en un principi, es tractava d'una 
solució provisional, la necessitat de garantir l'abastiment a l'àrea metropolitana la tornà 
permanent. 

Aquest fet provocà la pràctica desaparició del canal. 

A l’àmbit objecte del present projecte encara es conserven alguns elements del Canal de la 
Infanta en un estat d'abandonament total. 

En aquest context, la recuperació d’aquest tram del Canal de la Infanta, ha d’assumir el paper 
central que li és propi i actuar com a objectiu d’aquesta transformació. 

L’Ajuntament de Cornellà disposa ja d’un projecte d’urbanització del tram del Canal de la 
Infanta inclòs dins l’àmbit de la present Modificació Puntual del Pla General Metropolità 
(“MpPGM”). 

Així, la present MpPGM té per objecte la reordenació d’un espai, ara percebut com a residual, 
situat al nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat, la seva transformació en un nou pol 
d’atracció vinculat a l’esmentada infraestructura històrica i la connexió de la vialitat entre 
municipis. 

 

 

2. ÀMBIT DE PLANEJAMENT  

L’àmbit de la MpPGM és el dels sòls privats i públics situats a banda i banda de la Ronda de 
Dalt i del Ferrocarril a l’extrem nord-est del municipi de Cornellà de Llobregat. 

Els límits orientació Est de la present MPGM, donat que es coincident amb la delimitació entre 
termes Cornellà – Hospitalet, s’ha d’entendre en tot cas, necessàriament coincidents amb 
l’acord de delimitació entre municipis de 4 d’octubre de 2016 que s’aporta a l’Annex 5. Els 
ajustos necessaris entre dit límit i la urbanització actual de l’Hospitalet seran considerades 
càrregues extra-sectorials a tots els efectes a càrrec del Polígon que es planteja. 
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La superfície de l’àmbit és de 97.647 m². D’aquests, el Pla General Metropolità en qualifica 
97.039 m² de sistemes i 608 m² de zona industrial (clau 22a). 

 

 

3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit està caracteritzat per una forta presència de sòls públics i destinats majoritàriament a 
l’ús públic (color rosa).  

 

 Referència cadastral  Adreça Sup. inclosa Qualificació 

1a 
3593405DF2739D0001MS  Av. Salvador Allende 5.467 m² 3 i 7c 

 2 
3994201DF2739D0001ZS  Rambla Solanes, 45 3.578 m² 3 i 6b 

3 
4192903DF2749C0001LU  Rambla Solanes, 42 830 m² 5 i 22a 

4 
4192902DF2749C0001PU  Rambla Solanes, 46 756 m² 5 

5 
4192901DF2749C0001QU  Rambla Solanes, 48 493 m² 5 i 6b 

6 3994203DF2739D0001HS  Rambla Solanes, 41B 490 m² 5 i 6b 

 

7 

3891305DF2739B0001IJ  C. Isaac Albéniz, 10 1.540 m² 6b 

8 
3891306DF2739B0001JJ  C. Isaac Albéniz, 10 I 352 m2 6b 

9 3891303DF2739B0001DJ  C. Isaac Albéniz, 6 81 m²  6b 

10  3994202DF2739D0001US  Rambla Solanes,43 1.243 m² 6b 

11 3994204DF2739D0001WS  C. Rios Rosas, 1 2.381 m² 5 i 6b 

19 08072A003090010000LU   1.854 m² 3 

   Vials i camins públics 10.025 m² 5 i 6b 

 Total PAU   29.090 m2  

1b 3593405DF2739D0001MS  Av. Salvador Allende 4.620 m2 3 i 7c 

12 3891308DF2739B0001SJ  C. Isaac Albéniz, 14 I 3.933 m² 6b 

13 3891307DF2739B0001EJ  C. Isaac Albéniz,14 3.441 m² 6b 

14 3691201DF2739B0001UJ  Cr.de l’Hospitalet, 101 1.333 m² 6b 

15 3891314DF2739B0001HJ  C. Isaac Albéniz, 2 840 m² 6b 

16 3891301DF2739B0001KJ  C. Isaac Albéniz 558 m² 6b 

17 3891313DF2739B0001UJ  C. Isaac Albéniz 38 m² 6b 

18 3593404DF2739D0001FS  Av. Salvador Allende 51.857 m² 6b i 7b 

   Vials i camins públics 1.937 m² 5 i 6b 

 Total àmbit MpPGM   97.647 m²  
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4. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

L’àmbit està situat a l’entorn de la Ronda de Dalt i del Ferrocarril. 

El Ferrocarril està situat damunt d’una plataforma en el punt on finalitza la plana del riu 
Llobregat  i comencen  els diferents turons que configuren el territori. Creua l’àmbit en sentit 
est – oest.  

La Ronda creua l’àmbit en sentit nord – sud i se situa en la seva major part a una cota superior 
a la del terreny, damunt d’una plataforma o en viaducte. 

 

 

 A l’oest de la Ronda per sobre i per sota del Ferrocarril, destaquen l’equipament esportiu del 
camp de futbol i el Parc de Can Mercader. 

A l’est de la Ronda i per sota del Ferrocarril, un espai residual del polígon Solanes on es troben 
horts, restes de l’antic Canal, un vial i unes edificacions alineades a la Rambla Solanes. Per 
sobre del Ferrocarril, un espai amb força pendent, lliure d’edificacions.   

L’àmbit limita a l’est amb el terme municipal de l’Hospitalet on es troba l’ARE de la Remunta. 

Per tant, aquest és un lloc clau per aconseguir resoldre les comunicacions dintre del municipi i 
amb el municipi veí. 

El Parc de Can Mercader té en aquest àmbit usos molt diversos, horts, un recinte per a gossos i 
un aparcament de vehicles. El Parc s’estén per sobre del Ferrocarril fins el barri de Sant 
Ildefons, on s’ubica el Camp de futbol i les seves instal·lacions annexes. 

A l’espai residual situat entre el Canal i el polígon Solanes trobem unes edificacions en situació 
de fora d’ordenació situades en alineació a la Rambla de Solanes que impedeixen la connexió 
amb la xarxa viària de l’Hospitalet; Un vial amb un sobreample que s’utilitza com a aparcament; I 
una connexió amb el Parc de Can Mercader per sota el viaducte de la Ronda.  

Per últim, a l’est de la Ronda i per sobre del ferrocarril, hi ha uns terrenys sense accés i sense 
ús. 

Els terrenys situats per sobre del Ferrocarril i a banda i banda de la Ronda tenen una franja amb  
talussos que són elements funcionals de la carretera. 

 

5. PLANEJAMENT VIGENT 

En aquest àmbit de sòl urbà és vigent el Pla General Metropolità de Barcelona (“PGM”), aprovat 
definitivament en data 14 de juliol de 1976 i les modificacions posteriors: 

- MPG II Cinturó, aprovada definitivament el 27/04/1990 (per sobre del Ferrocarril i a l’est 
de la Ronda). 

- MPPGM entorn Mercat de Sant Ildefons, aprovada definitivament el 2/12/2009 (per 
sobre el Ferrocarril i a l’oest de la Ronda). 

- MPG Entorn Parc de Can Mercader, aprovada definitivament el 28/06/2010 (per sota el 
Ferrocarril i a l’oest de la Ronda). 

- Modificació i transcripció E:1/1000 del PGM 76 als barris Almeda, Femades, Solanes i 
est, aprovada definitivament el 16/09/2014 (per sota el Ferrocarril i a l’est de la Ronda)  
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              Planejament vigent                         

                 ------- Àmbit 

 

6. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

Els objectius i criteris es podrien estructurar en tres eixos: 

El Canal de la Infanta com a connector 

- Recuperar la traça del Canal de la Infanta com a eix verd entre el centre urbà de 
Cornellà, el Parc de Can Mercader, l'àrea de Solanes i el centre de l'Hospitalet. 

- Fer un nou itinerari de mobilitat sostenible que faciliti a les bicicletes i vianants l'accés a 
les estacions de rodalies de Cornellà i l'Hospitalet, i la possible reobertura de l'estació de 
Sant Ildefons. 

- Ordenar l'accés al complex esportiu de Can Mercader. 

- Resoldre les recollides d'aigües de l'àmbit. 

La porta nord al polígon Solanes 

- Ordenar la vora del polígon Solanes en continuïtat amb l'ARE de la Remunta de 
l'Hospitalet i donar continuïtat al teixit residencial comunicant-lo amb el Parc de Can 
Mercader. 

- Donar continuïtat a la vialitat dels dos municipis. 

- Introduir nous usos que promoguin l'activitat social i residencial, augmentant el nombre 
d’habitatges protegits i, en especial, en règim de lloguer, a la banda nord del polígon 
Solanes. 

Ordenar l'equipament i l’espai lliure públic  

- Completar l'ordenació d'equipaments en continuïtat amb els equipaments existents. 

- Ajustar les qualificacions dels sistemes públics i les proteccions al destí actual. 

- Qualificar d'espai lliure públic l’equipament situat al nord del ferrocarril. 

En aquest sentit, es pretén possibilitar la connexió dels diferents barris de Cornellà i amb 
l’Hospitalet mitjançant aquesta infraestructura històrica tal i com es produïa anys enrere. Així 
com, ordenar la vora del polígon Solanes en continuïtat amb l’ARE per augmentar l’oferta 
d’habitatge protegit, atenent a les polítiques municipals en matèria d’habitatge. 

La proposta inclou els espais lliures i els equipaments de l’entorn que ens permeten ordenar 
l’àmbit amb unes qualificacions més adients al seus usos i més adequades a la topografia 
existent. 

 

7. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

a. Zonificació proposada 

Es proposa estructurar l'ordenació de l'àmbit partint de la traça del Canal de la Infanta com a 
eix verd connector, que es qualifica d’espai lliure públic. Aquest eix dona continuïtat urbana 
Cornellà - l’Hospitalet a través del Parc de Can Mercader. 

Es manté el vial que d’acord amb el planejament vigent havia de connectar la xarxa viaria de 
Cornellà i de l’Hospitalet i que mai s’havia executat a falta d’un instrument de gestió, però es 
redueix la seva amplada. S’ordena l’accés al Parc de Can Mercader. 
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L’anàlisi de la mobilitat de la modificació del PGM Silici-Rosselló-Caldereria en tràmit ha 
reconsiderat el model de mobilitat i ha fet prescindibles un seguit de reserves viàries a l’entorn 
de la Ronda, en concret, la reserva de vial per a l’ampliació del carrer Antonio de los Ríos Rosas. 
En conseqüència, es proposa reduir la reserva de vial de l’esmentat carrer inclosa dins l’àmbit 
de la present MpPGM. Es proposa una amplada de 18 metres que permet una secció diversa, 
amb espais per a vianants, aparcament i dos carrils de circulació rodada que donen continuïtat 
a la provinent del vial situat en el terme de l’Hospitalet i a la del mateix carrer situada fora 
d’àmbit. 

Acompanyant l’eix verd connector de Canal, s’ordenen uns nous edificis d’habitatges en 
continuïtat amb els edificis de l’ARE de la Remunta de l'Hospitalet situats a l’av. de Josep 
Tarradellas i Joan. El sòl es qualifica de zona subjecta a ordenació volumètrica per habitatge de 
protecció pública i per habitatge lliure.  

 

 

     

Es completa l’illa qualificada d’industrial del polígon Solanes situada a la Rambla de Solanes 
amb criteris semblants als del planejament vigent. 

S’ajusten les qualificacions d’espai lliure públic i d’equipaments al destí que tenen actualment i 
més adaptades a la topografia existent. S’incrementa la superfície d’equipaments en continuïtat 
amb els equipaments existents i s’incrementa la superfície d’espais lliures públics. 

S’ajusten i es qualifiquen de protecció de sistemes (clau 9) les franges dels talussos existents 
que són elements funcionals de la C-32, fins a les arestes exteriors de les explanacions. En la 
cantonada superior del camp de futbol s’ajusta a la tanca existent. 

 

      

 

a. Aprofitament i usos 

La proposta manté la superfície i el sostre destinats a indústria que dona front a la Rambla 
Solanes i al carrer que connecta amb l’av. Josep Tarradellas i Joan de l’Hospitalet. 

La proposta ordena una zona subjecta a ordenació volumètrica de 2.238 m² de sòl i 25.000 m² 
de sostre destinats a l’ús residencial, dels quals 10.000 m² es destinaran a habitatge protegit. 

b. Justificació del nou aprofitament 

La delimitació del nou polígon d’actuació de 29.090 m² de superfície associat al nou 
aprofitament permet l’eliminació de les activitats i edificacions fora d’ordenació i l’ordenació i 
urbanització de l’àmbit, així com l’adquisició per part de l’Ajuntament de tots els terrenys 
destinats a sistemes i l’augment de l’oferta d’habitatge protegit. Tal com es comprova a l’Estudi 
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d’Avaluació Econòmica i Financera, aquesta edificabilitat és suficient per a assumir les 
despeses esmentades. 

c. L’espai públic 

La proposta augmenta i millora la superfície destinada a espai lliure públic, amb el 
reconeixement del canal de la Infanta com a eix verd i l’adaptació a la realitat de les 
qualificacions a diversos llocs de l’àmbit, ajustant-les més als usos reals (d’equipaments, 
d’espais lliures o de protecció de sistemes) que se’n fan. 

d. Ordenació de l’edificació 

Es proposa un volum lineal situat en alineació de vial en continuïtat amb els edificis de l’Av. 
Josep Tarradellas de l’Hospitalet. El volum se situa entre el vial i l’eix verd del Canal de la 
Infanta.  

L’ordenació divideix l’edificació en dos volums agrupats per les plantes inferiors: un volum de 
planta baixa i 16 plantes pis destinat a habitatge de protecció oficial i un altre, de planta baixa i 
10 plantes pis, destinat a habitatge lliure. S’establirà l’obligació de reservar un pas per a ús 
públic d’una amplada mínima de 16m i de PB+1 sota l’extrem est de l’edificació destinada a 
habitatge lliure, en el punt on es bifurca el recorregut de vianants principal, que segueix el canal 
de la Infanta, de la prolongació de l’avinguda Josep Tarradellas. 

e. Justificació del compliment dels estàndards d’espais lliures i equipaments 

 

Ús Estàndard  Sostre 
Reserva mínima  

6b 7b 

Habitatge 

22,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre residencial 

25.000 m² 

5.625 m² 

15 m² espais lliures / 100 m² de sostre 
residencial 3.750 m²    - 

Altres 
usos 

7,5 m² espais lliures + equipaments / 
100 m² sostre altres usos 

1.219 m² 91 m²  

Total 6b+7b 5.716 m²  

   
Increment proposta 

3.841 m² 2.000 m² 

5.841 m² 

 
 

  Planejament proposat  

------- Àmbit  ----- Polígon d’actuació urbanística 
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8. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I CESSIÓ DE 
L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Per a l’execució de la MpPGM es delimitarà un únic polígon d’actuació urbanística.  

Es preveurà que les determinacions de la modificació dins del polígon d’actuació s’executin pel 
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. La urbanització dels sòls 
qualificats de vialitat i espais lliures en aquest àmbit correran a càrrec dels propietaris del 
sector.  

La Normativa i Agenda de la MpPGM preveurà els terminis obligatoris per a l’inici i per a 
l’acabament de la construcció de l’habitatge. 

Addicionalment, als efectes del què disposa el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre) en el seu article 7.1.b), la MpPGM 
s’emmarca en la Disposició Addicional Segona, punt 1 del TRLUC, en tractar-se d’una actuació 
de transformació urbanística de dotació, de les previstes en l’article 70.2 del mateix TRLUC. Així 
mateix, li són d’aplicació els deures de cessió de sòl amb aprofitament continguts en l’article 
43.1 del mateix text legal. 

D’acord amb els articles 40 i 43 del TRLUC, els propietaris inclosos en el polígon d’actuació 
urbanística hauran de cedir el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament mig resultant en el 
polígon a l’Administració actuant. 

 

 

Cornellà de Llobregat, gener de 2023 

 

 

 

 

 

  

 

Enric Batlle Durany                                       Joan Roig Duran                            Abel Porcar Badal 

Batlle i Roig Arquitectura 
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