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ESTUDI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Aquest estudi es realitza per adjuntar, com a document annex, a la Modificació Puntual de
PGOU desenvolupada sobre no urbanitzable del municipi de Masquefa en l’indret anomenat
“Ca l’Estantís”, en compliment del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i concretament en el seu l’article 58
“Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal”, on en l’apartat 1. h) exposa:
“Establir les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el municipi”.
Aquest article ve precedit de l’article 94 “Modificació de les figures de planejament” del que se’n
deriva.
L’estudi aplica i pren com a referència la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i, tot i la seva
encara no vigència, aplica els paràmetres establerts en el Projecte de Decret ../2006, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

1. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE
El sector de Ca l’Estantís a Masquefa, on està prevista la modificació puntual del PGOU, són
uns terrenys situats entre el centre urbà de Masquefa i el barri de Can Parellada, limita al Sud
la carretera B-224a, a ponent el sòl urbà de la urbanització de Can Parellada; a l’Est amb el
carrer Rectoria del barri de la Beguda Alta i al Nord amb el carrer Esparraguera de Can
Parellada.

1.2.

MARC SÓCIO-ECONÒMIC I ASPECTES DEMOGRÀFICS

Prenent com a referència les dades elaborades en el desenvolupament de l’auditoria ambiental
del municipi l’any 2003 on es recorda a títol de síntesi els trets socioeconòmic fonamentals del
municipi.1
L’economia agrícola ha dominat històricament per damunt de les altres, prop de la meitat del
territori í8,5 Km2í és agrícola encara avui dia. La vinya tradicional del segle passat segueix
predominant però les activitats han canviat. Actualment pel que fa a la població ocupada la
major part de la població activa de Masquefa es troba ocupada en el sector de la indústria
1

Veure annex de l’estudi de mobilitat de l’auditoria ambiental realitzada l’octubre de 2003.
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(44,1%) i dels serveis (43,8%), mentre que en el sector de la construcció i en l’agrari l’ocupació
és menys significativa. Aquests darrers sectors d’activitat han vist disminuïda la seva ocupació
al llarg del període estudiat.

Taula 1-1: Població ocupada resident per sectors d’activitat a Masquefa en data 1996

Agrari
Indústria
Construcció
Serveis
No hi consta
Total
d’ocupació

Masquefa
Comarca de l’Anoia
1986 1991 1996
1986
1991
1996
6,70
4,20
3,60
4,50
3,60
2,80
57,30 50,40 44,10
55,0
53,90
49,10
8,30 11,60
8,50
5,30
7,70
7,00
27,40 33,80 43,80
31,70
34,80
41,10
0,30
--3,5
--743 1.012 1.238 26.083
31.443
32.259

1986
4,90
35,70
5,30
45,60
8,50
1.839.09
7

Catalunya
1991
1996
3,70
3,20
36,20
32,10
8,20
7,00
51,90
57,70
--2.255.430 2.204.652

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya. Padró municipal d’habitants 1991. Estructura socioeconòmica de la població.
Institut d’Estadística de Catalunya. Cens de població de 1996. Relació de la població amb l’activitat econòmica

Segons les dades de l’auditoria ambiental de Masquefa, el model de les activitats econòmiques
tendeix a apropar-se a l’ocupació del sector agrari de la mitjana de Catalunya, mentre que el
comportament dels altres sectors tendeixen a configurar una població amb més activitat
industrial que la mitjana de Catalunya i pel contrari un percentatge inferior en quan a l’ocupació
del terciari. Però, en aquests últims anys, el sector serveis tendeix lleugerament a augmentar
en detriment del sector industrial.
Masquefa ha seguit el seu creixement d’una forma lineal al llarg dels últims anys —gràfics 11—, actualment la població s’ha ha sobrepassat els 7.000 habitants. El comportament del
creixement demogràfic ens indica un creixement constant en la última dècada a una mitjana de
500 habitants anual però recolzat bàsicament —com indica l’últim gràfic d’aquesta columna—
per la migració produïda per la conversió en primera residència de les urbanitzacions del
municipi.

Vista des de la futura plaça del mercat
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Gràfics 1-1
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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1.3. CONTEXT URBANÍSTIC DINS LA VILA DE MASQUEFA

Plànol 1-1: de qualificació urbanística del municipi de Masquefa

El planejament urbanístic de Masquefa està format per una estela de sòl urbà organitzada en
diagonal sobre el territori municipal. La majoria del sòl —67%— correspon a urbanitzacions
residencials de baixa densitat —10 habitants/Ha. amb una previsió, una vegada saturades,
d’arribar a 21 habitants/Ha.— . Per contra, el nucli urbà històric de Masquefa, te una densitat de
61 habitants/Ha. amb una projecció de 84.

Vista aèria d’on es situa el nou barri residencial
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Plànol 1-2: Nucli urbà i localització del Sector objecte de modificació.

Un altra aspecte a tenir en compte és la desconnexió viària entre els diferents nuclis de les
urbanitzacions donada l’accentuada topografia del municipi. Discontinuïtats que es donen entre
Can Quiseró i el Maset, o dificultats de comunicació, donades les excessives pendents dels
vials, o la manca d’una connexió adequada com és el cas de Can Valls partida per la variant.
En referència al sector objecte d’estudi senyalat en el plànol 1-2 s’observa la posició de ròtula
entre la urbanització de Can Parellada i el barri de la Beguda Alta.
En els plànols 1-3 es detalla el canvi proposat per la modificació puntual del PGOU.
Els aspectes més de relleu a tenir en compte per la mobilitat del sector són:
1. La incorporació del sòl no urbanitzable encaixat entre el sòl urbà i la variant B-224 de
Capellades a Martorell.
2. L’aparició del institut d’ensenyament mitjà encapçalant el Ca l’Estantís i tancant el
sistema d’equipaments existents.
3. El canvi tipològic dels habitatges.
4. La proposta d’un centre gimnàs, spa i piscina coberta organitzat conjuntament amb el
camp de futbol municipal.
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PGOU vigent del Sector

PGOU proposat del Sector
Plànols 1.3: PGOU vigent i proposat del sector
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1.4. INFRASTRUCTRURES DE TRANSPORT I MOBILITAT
Plànol 1-2: Sector objecte de modificació.

Plànol de les xarxes bàsiques de transport
Xarxa bàsica
Xarxa secundària
Xarxa local
Xarxa cívica
Ferrocarril

La xarxa bàsica de transport i comunicacions es representa en el plànol 1-2: Xarxa de
comunicacions i transport del municipi de Masquefa consisteix en una xarxa viària formada per:
La carretera B-224 de Capellades a Martorell.
La carretera BV-2241 de Masquefa a Sant Sadurní d’Anoia.
La carretera BV-2249 de Masquefa a Sant Llorens d’Hortons.
Futura xarxa cívica de connexió interna del diferents nuclis i urbanitzacions urbanes:
La Beguda Alta – Can Parellada - Masquefa – Can Valls – el Maset – can Quiseró
La xarxa ferroviària: Línia dels Ferrocarrils Catalans de Barcelona a Igualada.
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El transport públic de Masquefa està constituït per les següents línies i freqüències:
Xarxa d’autobús intercomarcal de la Hispano Igualadina:
Amb sis viatges d’anada i tornada entre Barcelona i Igualada amb quatre viatges al matí i dos
per la tarda —entorn de les 7 i les 9 de la tarda— .

Taula 1-2: Horari del transport públic d’autobusos
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L’altra mitjà de transport a nivell metropolità és els ferrocarrils catalans. Masquefa té tres
estacions: A la Beguda, a Can Parellada i al nucli urbà de Masquefa. La freqüència de trens és
Taula 1-3: Horari del transport públic de trens
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equivalent a un cada hora entre les 5 del matí i les 10 del vespre, tant d’anada com de tornada.
En quan al transport dins del municipi existeix una línia d’autobús que va de Gelida a Martorell
passant per la urbanització de Can Quiseró, el Maset, Masquefa

Taula 1-4: Horari del transport públic d’autobusos intermunicipal.

La freqüència de pas d’aquest transport públic és de 7 a 8 viatges per dia, un viatge cada dues
hores aproximadament.

L’estructura del conjunt de viatges del transport públic per a una població de menys de 10.000
habitants és deficitària donat el model de distribució espacial que formen el seu conjunt urbà i
el elevat grau de dispersió.
Mentre que el ferrocarril que comunica amb la metròpoli hi ha previsió de què adquireixi més
protagonisme al augmentar la freqüència a mitjà termini i convertir-se en un metro regional i per
tant oferir unes condicions de mobilitat òptimes, pel que respecta al transport col·lectiu intern,
l’estructura de la població del municipi pot dificultar la mobilitat del transport col·lectiu intern.
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1.5. DADES DE MOBILITAT INTRA I INTERMUNICIPAL
Masquefa te un parc automobilístic reflectit en la taula 1-5 que, comparat amb la comarca de
l’Anoia i Catalunya, es col·loca en una posició intermèdia en quan al nivell de motorització, està
per sobre de la mitjana catalana però per sota de la comarca de l’Anoia —taula 1-6—.
Taula 1-5: any 2004

A partir d’aquestes dades

la mitjana. Aquest fet es deu

Parc de vehicles de Masquefa. Índex de motorització per 1000 habitants
Camions i
Any Turismes
Motocicletes furgonetes Total
2004
471,86
44,91
110,18
663
2003
473,67
41,55
106,78
656
2002
474,21
44,74
108,77
659
2001
445,27
42,91
103,27
618
2000
537,29
56
128,65
751
1999
523,38
53,93
123,27
730
1998
463,6
53,13
109,19
653
1997
455,33
56,1
113,98
650
1996
411,1
53,43
109,82
595
1995
393,09
55,71
108,31
579
1994
388,87
53,67
110,64
574
1993
382,84
49,97
109,58
561
1992
381,89
51,84
113,91
565
1991
352,05
46,74
106,29
517

per l’estructura urbana i la

Font: Idescat

es

pot

establir

que

a

Masquefa —d’acord amb la
relació entre habitants per
habitatge— i segons els
càlculs efectuats en la taula
1-7 tenim que cada família li
pertoca 1,30 turismes +
0,30 furgonetes a més de
0,12 motocicletes. Per tant,
estem davant d’una societat
motoritzada per damunt de

manca

de

transport

col·lectiu adequat. O sigui
un elevat índex de mobilitat
basada

en

el

transport

Taula 1-6:

Any 2004.
Per 1000 habitants

privat.
Aquests comportaments en
les modalitats de mobilitat
es fan més evidents si
s’analitzen els mitjans de
transport emprats per als

Masquefa
Anoia
Catalunya

Camions i
Turismes
Motocicletes furgonetes Total
472
45
110
480
55
128
453
65
105

Font: Idescat

Taula 1-7

Rati de Masquefa =

desplaçaments de mobilitat
obligada.

Les

següents

taules i gràfics mostren les
dades corresponents:

663
691
645

2,75 habitants per habitatge
364 families X 1000 habitants

Això correspont per cada família a
1,30
turismes x família
0,30
furgonetes x família
1,60 Vehicles de 4 rodes x família
0,12
Motocicletes x família

Analitzant la mobilitat obligada amb origen i destí a Masquefa distribuïda per mitjà de transport
de l’any 2001, proporcionada per Idescat, s’observa que la mobilitat amb transport individual és
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molt més alta que la utilització del transport col·lectiu en el cas dels trajectes de casa al treball
—taula 1-8 i gràfic 1-2—. En els trajectes de casa a l’escola, en canvi, domina el transport
col·lectiu a fora per l’existència del transport escolar organitzat —taula 1-9 i gràfic 1-3—.
En el cas dels desplaçaments casa-treball, classificats per sexe —taula 1-10 i gràfic 1-4— ,
resulta significatiu constatar que els desplaçaments individuals a fora del municipi són quasi be
el doble el que realitzen els homes que el de les dones. Des de fora es compleix la mateixa
regla, el doble d’homes que de dones. Mentre que els desplaçaments interns estan més
equilibrats —una relació de 40% a 60% —. En general és el sexe masculí qui es mou més.
Taula 1-8

D’altra banda, en total, els desplaçaments per

Masquefa. Any 2001.
Mobilitat obligada per despl. residència-treball, per mitjà de transport Metodologia

Desplaçaments dins
Desplaçaments a fora
Desplaçaments des de fora
Total generats
Total atrets
Diferència atrets/generats

només
només
individual col·lectiu
761
28
1.167
161
456
30
1.928
189
1.217
58
-711
-131

treball són quasi el doble els que van fora que

Altres
100
279
17
379
117
-262

venen a treballar a dintre. Per tant estem
davant d’un mercat de treball deficitari on no
es dona la suficient demanda per mantenir,
com a mínim, l’equilibri entre la població activa

Gràfic 1-2

i el nombre i qualitat de llocs de treball. La

Mobilitat oblligada residència-treball. 2001

Nombre de viatges

Individual

Col·lectiu

2.500

resposta es podria trobar en la, cada vegada

2.000

més elevada, nombre de famílies que trien la
seva primera residència al municipi i es

1.500

segueixen desplaçant al seu lloc de treball en
1.000

origen a altres municipis, sobretot entorn de
l’Àrea metropolitana.

500

0
Total generats

Total atrets

Taula 1-9

Taula 1-10
Masquefa. Any 2001.

Masquefa. Any 2001.
Mobilitat obligada per despl. residència-estudi, per mitjà de transport Metodologia

Desplaçaments dins
Desplaçaments a fora
Desplaçaments des de fora
Total generats
Total atrets
Diferència atrets/generats

només
individual
27
35
4
62
31
-31

només
col·lectiu
9
98
1
107
10
-97

Mobilitat obligada per despl. residència-treball, per sexe i mitjà de transport

Altres
13
16
0
29
13
-16

Desplaçaments dins
Desplaçaments a fora
Desplaçaments des de fora
Total generats
Total atrets
Diferència atrets/generats

Gràfic 1-3

Sexe
Total
889
1.607
503
2.496
1.392
-1104

Homes
539
1044
350
1583
889
-694

Dones
350
563
153
913
503
-410

Gràfic 1-4
Mobilitat oblligada residència-estudis. 2001

Individual

Mobilitat oblligada residència-treball. per sexes. 2001

Col·lectiu

120

Homes

Dones

1800

100

1400

Nombre de viatges

Nombre de viatges

1600
80

60

40

20

1200
1000
800
600
400
200
0

0
Total generats

Total generats

Total atrets

Total atrets

Font: Elaboració a partir de les dades de l’IDESCAT.
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També resulta significatiu els trajectes de desplaçaments interns on la majoria —més del
92%— es produeixen mitjançant transport individual —taula 1-11—. Aquesta dada dona la
referència al principal problema de la mobilitat sostenible a l’interior del municipi donades les
seves característiques d’urbanitzacions extensives i la dificultat que això representa per a una
bona estructura de transport col·lectiu intern.
Taula 1--11

Desplaçaments dins

Només
individual

Només
col·lectiu

Altres

interns
totals

788

37

29

854

92,27%

4,33%

3,40%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

El resultat final de l’anàlisi de la mobilitat externa al municipi de Masquefa es resumeix en el
gràfic següent:

Gràfic 1-5
Transport col·lectiu:
259 desplaçaments
(19%)
A altres municipis:
1.477desplaçaments
(75%)
Mobilitat obligada
externa.

Transport individual:
1,202
desplaçaments
(81%)

Distribució
per
mitjà de transport
Des d’altres
municipis: 491
desplaçaments
(25%)

Transport col·lectiu:
31 desplaçaments
(6%)

Transport individual:
460 desplaçaments
(94%)

Per tant, per ordre d’importància els desplaçaments es distribueixen de la següent manera:
Els desplaçaments a d’altres municipis per raó d’estudis representen el 75 %. Com
també ho representen els desplaçament totals de la residència al lloc de treball i als estudis
fora del municipi. O sigui que, de la mobilitat exterior, tres quartes parts ho fan del municipi
cap a l’exterior i una des de fora cap a dins.
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En segon lloc, de les persones que viuen a Masquefa i es desplacen per motius de
treball, quasi dues terceres parts ho fan a altres municipis i una tercera part ho fa a dins del
municipi.
Els desplaçaments des d’altres municipis per raó de treball ocupen el tercer lloc en
ordre d’importància i representen el 38% dels viatges atrets —els interns + els externs que
entren— pel municipi.
Finalment, el darrer lloc d’importància l’ocupen els desplaçaments des d’altres
municipis cap a centres educatius ubicats en el municipi, representant aquests el 12% del
total de desplaçaments no interns.
La interpretació d’aquestes dades confirma la necessitat que tenen els residents de Masquefa
de traslladar-se de forma quotidiana i quantitativa, per motius d’estudi i de treball, a altres
municipis.
Sembla que la construcció de noves escoles, sobretot de l’institut d’ensenyament mitjà al centre
urbà de Masquefa, pot fer minvà la mobilitat obligada a l’exterior per motius escolars, però cal
tenir en compte la mobilitat obligada per motius de treball a altres municipis —dues terceres
parts de la mobilitat generada— que només pot ser reconduïda mitjançant una millora del
transport públic, i concretament del ferrocarril —cosa que en aquests moments s’hi està
treballant— sobretot referit a la freqüència del pas dels trens i a la renovació a adequació de les
estacions existents.
A més, en qüestions de mobilitat, cal valorar no sols la capacitat de contenció i autosuficiència
del municipi pel que fa a la possibilitat de desenvolupament laboral i de formació, sinó també
els comportaments socials pel que fa a hàbits de mobilitat i les possibilitats d’alternatives en
transport col·lectiu, ja que, d’acord amb el quadre anterior, les tres quartes parts del conjunt de
residents que es desplaça, per raons de feina i d’estudis, ho fa a altres municipis.
Les dades més significatives són les que corresponen al mitjà de transport en què ho fan: amb
transport individual un 81% els que van i els que venen en un 94%. Si això li sumem que dins
del municipi es desplacen amb transport individual més d’un 92%, la situació de la mobilitat
sostenible del municipi requereix una atenció especial i una intervenció acurada i radical.
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2. ANÀLISI DE LA MOBILITAT DEL FUTUR BARRI RESIDENCIAL
2.1. ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
El barri es troba situat, com ja s’ha descrit, entre els dos barris de Can Parellada i la Beguda
Alta. La xarxa viària prevista formada per un eix a cota que connecta dos carrers de cadascun
dels dos barris facilita l’accessibilitat entre ambdós.
Per que fa a la mobilitat que es podrà donar en el sector i que es descriu més detalladament en
els apartats següents, i per tal de poder planificar una correcta i sostenible mobilitat del Sector,
és important tenir en compte la localització i la distància a la que es troben els equipaments i
serveis bàsics més propers que podran ser utilitzats pels nous habitants.
Tal i com s’observa en el plànol 2-1, les distàncies de recorregut als serveis bàsics són de dos
mesures, una que no sobrepassa els 800 metres par accedir a centre comercial, l’ensenyament
bàsic i l’estació de ferrocarrils, pel que els trajectes poden fer-se a peu (entre 5 minuts i ¼
d’hora) o en bicicleta (entre 2 i 10 minuts). i una altra entorn dels 2 quilòmetres per accedir a
l’institut d’ensenyament mitjà, zona esportiva especialitzada, centre cívic i biblioteca i centre
d’atenció primària, amb recorreguts a peu (entre 25 a 40 minuts) o en bicicleta (entre 6 i 15
minuts)..

Itinerari estació
Centre cívic, biblioteca, institut
Itinerari centre comercial
Itinerari escolar
Itinerari esportiu

Plànol 2-1: Localització dels serveis i equipaments bàsics respecte del barri proposat
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2.2.

Estimació de la generació i atracció de viatges generats pel desenvolupament del

nou barri.
Estem davant d’un barri que es construeix de nou amb 90 habitatges equivalent, (segons
estadístiques de Masquefa) sobre els 2,7 habitants per

habitatge el que proporciona un

col·lectiu entorn dels 243 habitants.
En aplicació de la Llei 9/2003 de la mobilitat i tenint en compte el projecte de Decret de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada se’n deriven els següents càlculs:
Viatges totals generats per habitatge i dia
3 viatges per persona X 243 persones =

729 viatges diaris

Parc públic.

328 viatges diaris

6.571 m2. x 5 viatges/100m2.=

Totals viatges diaris generats pel barri
Escola primària

1.057 viatges diaris.

10.346 m2 sòl X 0,5 m2s/m2s.x 20 viatges/100m2.=1.034 viatges

Els viatges de l’equipament escolar es consideren a part ja que l’accés es produeix pel carrer
Esparreguera, des de la urbanització de Can Parellada.

D’acord amb l’annex I de l’esborrany del Decret tindríem els següents paràmetres:
Bases de càlcul:
habitatges.
Sostre residencial.
Equipament escolar
Parc públic.

90 unitats
9.000 m2.
10.346 m2.
6.571 m2.

Capacitat d’aparcament privat del barri
D’acord amb la taula 1-7 del capítol 1.5 sobre les dades de la mobilitat intra i intermunicipal la
mitjana de vehicles per habitatge és de 1,3 turismes i 0,3 furgonetes el que dona un total de
1,6 vehicles.
Viatges per habitatge en base a les dades elaborades
1,6 aparcaments per habitatge
2,7 persones per habitatge
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3 viatges per persona
2,7 persones/ habitatge X 3 viatges/persona = 8,10 viatges/habitatge/dia

Aparcament de vehicles
1,6 aparcament per habitatge X 90 habitatges =

144 aparcaments*.

Una trentena de places d’aparcament hauran de tenir mides generoses per poder aparcar
furgonetes o vehicles de grandària similar.
Aparcament de bicicletes
1 aparcament per habitatge X 90 habitatges =

90 aparcaments.

Els aparcaments ha de disposar d’espai suficient per poder guardar una bicicleta per habitatge.
A més, per facilitar la mobilitat amb bicicleta, en les entrades generals als habitatges, en planta
baixa, s’haurà de disposar d’un espai tancat suficient per poder guardar de forma còmode una
bicicleta per habitatge.
D’acord amb la Llei 9/2003 de la mobilitat i tenint en compte el projecte de Decret de regulació
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en quan als viatges generats per habitatge i
dia amb vehicle privat són 729 viatges/dia. Tal com s’exposa en aquest capítol, la proximitat
dels serveis bàsics a la residència permeten reduir els càlculs donat que d’altra banda el fet de
que la majoria de nous residents tinguin el treball fora del municipi permet deduir que els
viatges al treball tindran una anada i una tornada i la resta, inclosa els viatges a l’escola i a
l’institut poden fer-se perfectament a peu o en bicicleta. La resta, igualment, podria fer-se a
peu o en bicicleta.
En el plànol 2.2 s’exposa gràficament els trajectes dominants dels tres sistemes de transport.
D’una banda el sistema de trànsit rodat de vehicles a motor utilitzant la tradicional carretera de
Masquefa a la Beguda Alta. Aquesta connecta amb el sistema viari de centre urbà de Masquefa
i amb la variant de la B-224.
L’itinerari de vianants i bicicletes s’organitza sobre el carrer nou de cornisa i connecta els dos
barris a més de facilitar un accés alternatiu a l’estació de Can Parellada, a la nova escola i als
serveis del centre del barri de la Beguda Alta. Per accedir als serveis més especialitzats del
municipi amb transport alternatiu caldrà dissenyar un circuit adequat des de la Beguda al centre
urbà de Masquefa. El document de la modificació però ja preveu una vorera àmplia, arbrada
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que transcorre paral·lela per la carretera actual i que va des del barri de la Beguda Alta fins a la
vorera de Can Parellada, permeten la seguretat del trànsit de vianants.
Capacitat d’aparcament públic del barri

Aparcament públic
Equipament d’ensenyament bàsic

5,173m2.sostreX1unitat/100m2. = 52 unitats

Parc públic*.

6.571 m2. x 1 plaça/100m2. = 66 unitats

Total aparcaments públics

118 unitats

L’aplicació dels càlculs proposats en el projecte del Decret de regulació dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’obté un dimensionat d’aparcament públic de 118 places que es
reparteixen de la següent manera:
Les places de l’escola d’ensenyament mitjà es preveuen a l’interior del recinte de l’equipament
en l’espai buit de la parcel·la.
En quan als aparcaments del parc es preveuen a la futura plaça del mercat on hi ha una
capacitat de entorn les 60 places. Al llarg del carrer cornisa s’habiliten 52 places destinats al
servei de les edificacions residencials del sector així com a la plataforma superior al costat
mateix de la masia de Ca l’Estantís on s’habiliten 13 places d’aparcament.
En total l’aparcament públic del barri, sense comptar amb els aparcaments de l’equipament
escolar, seria de 125 places, per sobra dels 118 de càlcul.
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Itinerari vehicles
Itinerari alternatiu
vianants i ciclistes

Plànol 2.2: Itineraris a peu, en bicicleta i a motor de la Modificació

Aparcament
Vorera
Secció tipus del carrer de cornisa

.

2

Calçada

Ciclistes
Vianants
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2.3.

ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE DEL SECTOR OBJECTE DE L’ESTUDI SOBRE LA

MOBILITAT A CURT I LLAR TERMINI.
El fet de que es tracti d’un barri de nova construcció el procés de desenvolupament i colmatació
es produirà al llarg d’un temps determinat que a continuació es passa a avaluar:

Es preveu la seva execució en una etapa única en un termini màxim de sis anys, amb el
següent desenvolupament :
1. Redacció i tramitació administrativa del Pla Parcial (1 any).
2. Redacció i tramitació administrativa del Projecte de reparcel·lació

i del Projecte

d'Urbanització (6 mesos).
4. Execució integral de les obres d'urbanització (1 any).
5. Execució de les obres d’edificació (tres anys)

La construcció dels habitatges protegits de promoció privada estarà inclosa en els terminis
establerts en aquesta agenda de les actuacions a desenvolupar.
Podran realitzar-se simultàniament les obres d’edificació i urbanització sempre que
s’acompleixin les determinacions legals que siguin d’aplicació. En qualsevol cas hauran de
complir-se els terminis màxims establerts en aquest document.

Etapes de la construcció del sector
Aprovació

del Projecte

planejament

reparcel·lació

parcial

projecte

de Execució integral Obres de construcció edificis
i obres
d’urbanització

d’urbanització
Entorn de
maig-2007

novembre-2007

novembre- 2008

Inici

Acabament

novembre- 2007

Novembre-2010

Per tant el procés inicial d’ús dels habitatges començarà entorn del 2008 i acabarà,
probablement a principis del 2011.
Per tant podrem establir la hipòtesi de que fins a principis del 2008 no hi començaran a viure
gent i es colmatarà sobre el 2011 amb 90 habitants i 144 vehicles aproximadament.
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Per tant l’entrada en càrrega dels viatges generats i atrets pel barri es farà de forma
escalonada a partir del principi de 2008 i durant els següents 3 anys. El que representaria un
increment de viatges anual de:
Viatges generats i atrets totals
sobre l’any 2010

Any d’inici de

Anys de durada del procés

l’ocupació:

constructiu

2008

3

729

Increment anual de
viatges

243

La durada del procés i la seva prolongació en el temps permet establir les mesures adequades,
a nivell de ciutat, per absorbir sense traumes l’increment de viatges per vehicle privat que
representa per la incidència sobre la xarxa i el funcionament de la mobilitat de la ciutat.

2.4.

ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA I ATRETA SOBRE LES

XARXES

D’INFRASTRUCTURES

(INCREMENT

DE

CÀRREGA

DE

LA

XARXA

PROVOCADA PER LA NOVA MOBILITAT AL SECTOR OBJECTE D’ESTUDI).
El sector objecte d’estudi es troba situat entre dos barris y s’estableix un eix alternatiu al
existent —carrer de cornisa paral·lel a la carretera existent— pel que el trànsit de 729 viatges
al dia poden influir en el punt d’encontre entre el carrer de cornisa y la carretera prop de la
futura plaça del mercat on s’ha de resoldre amb una ordenació adequada les entrades y
sortides en aquest punt.

extrem del sistema urbà de la vila de Masquefa, per tant la posició en un extrem de la xarxa del
sistema no afecta a altres barris anteriors,

només els carrers per on que s’hi preveu els

recorreguts per accedir als serveis —equipaments i comerç—, als punts de contacte amb la
xarxa de transport —estacions i parades d’autobús— i al sistema general de comunicacions —
xarxa de carreteres—.
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3. LA MOBILITAT SOSTENIBLE
En un sistema territorial, la mobilitat és la capacitat de desplaçament dels seus habitants i els
recursos instrumentals per portar-ho a terme. Es parla de mobilitat obligada per referir-se als
desplaçaments necessaris per al funcionament de la vida quotidiana, i mobilitat voluntària es la
ocasionada pels desplaçaments de lliure decisió-lleure, compres, etc.-. Disposar d’un marge
ampli de facilitats per exercir la mobilitat voluntària no estar subjecte a una voluntat obligada
excessiva és la situació desitjable, encara no sempre és així2.
L’increment de la mobilitat és una característica en la nostra societat en els últims anys. Aquest
increment de la mobilitat és el resultat de la suma –no proporcional- de diferents factors de
canvi en els costums de la població, el desenvolupament econòmic, i potser el més important,
en l’estructura urbanística dels municipis, i Masquefa no és una excepció.

Ara, no solament ens movem més, sinó que a més, aquest increment tal i com es veurà en
aquest apartat, va associat per una banda a l’increment de l’ús del transport privat –i en
particular de l’automòbil-, però també i molt directament, com s’acaba de comentar per la
distribució espaial de les nostres ciutats.
Al mateix temps, el creixement de la mobilitat és el resultat de l’augment d’accessibilitat a les
infraestructures viàries -proliferació de gran nombre de vies ràpides com circumval·lacions,
autovies o autopistes- que faciliten els desplaçaments i la llibertat en la circulació rodada. Per
tant, com el territori cada vegada és més accessibles, les activitats econòmiques i sobretot les
zones residencials s’han dispersat, creant-se gran quantitat d’urbanitzacions de baixa densitat
en espais vora urbans o directament rurals.
Per aquest motiu, es pot afirmar, per una banda que la mobilitat a passat a ser un dels
principals problemes en les zones urbanes, i per altra, que existeix una relació directa entre el
model de mobilitat i el model territorial.
En l’esquema següent s’observa la relació entre els diferents factors que actuen en la mobilitat:
les persones són les que es desplacen i per això ho poden fer a pau o mitjançant algun tipus de
vehicle rodat ja sigui amb motor o no. El conjunt de desplaçaments que realitzen les persones
forma el trànsit, que es situa damunt del sistema de suport, el territori/naturalesa està subjecte
a les modificacions provenint de l’activitat antròpica i les necessitats que es creen al voltant de
la societat que vivim.

2

Definició extreta del llibre Diccionario de Socioecología de l’autor Ramon Folch.
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Gràfic 3.1 Mobilitat

Per tant a l’hora d’analitzar la mobilitat
del municipi cal tenir en compte
diversos factors que la determinen i a
l’hora

la

condicionen.

També

cal

tur
na

considerar els mitjans de transport

a

pe
rso
na

trànsit

ciutadans. Per altra banda, cal també

col·lectiu

que

estan

abast

del

tenir en compte la tipologia de vida
dels masquefins i masquefines, o sigui

vehicle

economia

la mobilitat obligada –molt menys
modificable- i la mobilitat voluntària,
com i on es desplacen en el seu temps

societat

lliure.

Font: Elaboració pròpia a partir de diversos autors

A Catalunya s’ha aprovat la Llei 9/2003 de la mobilitat, aquesta té com a objectiu general
establir els principis i els objectius per a una gestió de la mobilitat de les persones i les
mercaderies dirigida a la sostenibilitat i a la seguretat (1)

Principis inspiradors definits per la Llei en l’article 2 :
a) El dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat
adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.
b) L’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
c) La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de
persones com de mercaderies.
d) El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes de
transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
e) La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat
de les persones.
f) La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport.
g) L’adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.
h) L’impuls d’una mobilitat sostenible.
i) El foment del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.
j) El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del
clima pel que concerneix la mobilitat.
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Tal i com assenyalava Carrasco, la mobilitat és un component més a tenir en compte en la
planificació urbana i territorial. Pel que fa a Catalunya, i a nivell normatiu s’integra de la següent
manera:

Gràfic 3.2:
La mobilitat dins la
planificació territorial
a Catalunya.

Font: Ll. Carrasco, maig de 2004

Amb aquesta Llei, els municipis hauran d’integrar la mobilitat dins del planejament territorial i
també de les estratègies de sostenibilitat local mitjançant eines com els Plans de Mobilitat
Urbana que permetin gestionar-la de forma més ecoeficient3 amb la promoció de bones
pràctiques.

Així, la mobilitat no només afecta als conductors i als vianants, sinó també als hàbits i les
conductes ciutadanes, les activitats econòmiques, les activitats culturals, la qualitat de vida i per
suposat la qualitat ambiental i territorial.
Cal per tant, pensar de forma integrada a nivell de planificació i gestió territorial municipal per
tal de fer més eficient, cívica i sostenible la mobilitat de Masquefa.

3

En aquest cas el prefix ECO significa tant ECOnòmic com ECOlògic
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Gràfic 28: Els reptes de fer una mobilitat sostenible

PERMETEN
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T
ECONÒMIC

CREA
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TRANSPORT

IMPACTES
DEL
TRANSPORT

INHIBEIXEN

PRODUEIXEN
IMPACTES
ECONÒMICS
AMBIENTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de diversos autors.

3.1. MODALITATS EN LA MOBILITAT: COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS.
L’estructura territorial del municipi de Masquefa i l’arrelada cultura de l’ús del vehicle privat,
determinen uns comportaments en la mobilitat obligada amb uns elevats costos externs.
Les valoracions financeres han tendit a no tenir en compte gran part de les externalitats, en
particular aquelles que són de difícil valoració monetària ja que el mercat no proporciona cap
indicador del seu valor o preu.
Els impactes produïts pels transports mecanitzats no queden reflectits en les inversions i els
costos d’explotació de les administracions titulars i de les empreses, respectivament, ni tampoc
en les tarifes que paguen els usuaris. Aquests costos són; per exemple; costos derivats dels
accidents, soroll, pol·lució, canvi climàtic, efecte barrera, danys a la natura, etc.
En el cas que ens ocupa ens interessen especialment els costos que ha de suportar la societat
en la seva globalitat, és a dir, els costos externs. Aquests són:
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1. La despesa pública:
Costos de provisió d’infrastructures: construcció, manteniment, explotació.
2. Les externalitats:
Accidents: costos directes d’operació no suportats per les companyies asseguradores i
costos indirectes suportats per la societat que es determinen com a estimació de la
capacitat de producció que la societat ha perdut amb la mortalitat, la invalidesa o les
limitacions físiques o psíquiques de la víctima. També es considera la part dels costos
intangibles per dolor de les víctimes i dels seus familiars no suportada per les companyies
asseguradores.
Soroll: costos de les mesures correctores que caldria aplicar en aquelles zones on els
nivells sonors superarien els permisos i on la densitat i la proximitat de la població serien
importants. la construcció de pantalles sonoreductores.
Pol·lució atmosfèrica: cost de la contaminació atmosfèrica a causa del trànsit.
Canvi climàtic: cost necessari per assolir el nivell desitjable des de la situació actual
d’emissions de CO2, ja que el CO2 és l’element principal que provoca canvi climàtic.
Efecte barrera: l’efecte barrera presenta dos tipus de costos:

o

Efecte sobre la mobilitat de les persones: les pèrdues de temps i sobre costos

d’operació dels vehicles per tal de superar les barreres infrastructurals i per a les
pèrdues d’oportunitats.
o

Efectes sobre el comportament de la natura: costos provocats per la modificació

que la infrastructura pot provocar sobre el comportament hidràulic del territori i les
conseqüències que se’n deriven sobre persones, béns i natura. Aquests costos s’han
d’avaluar mitjançant un anàlisi específica en cada cas.
L’ocupació d’espai: l’espai és un bé escàs i la construcció i l’execució d’infraestructures
consumeix moltes hectàrees de terreny d’un país, que no poden ser utilitzades per a altres
finalitats de caire social ni econòmic. Per tant, l’externalitat que representa el consum
d’espai fa referència al cost d’oportunitat de l’espai que ocupen les infraestructures de
transport.
Els processos avant-post: els efectes indirectes del transport s’estenen als sectors de
producció o construcció (anteriors al servei) i als sectors de desballestament o reciclatge
(posteriors).
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A més, cal considerar els costos de congestió (sobrecostos interns i externs per raó de la
congestió del sistema). En concret, en el cas que ens ocupa, ens interessen especialment els
sobrecostos que afecten a les externalitats, és a dir, el sobrecost que es produeix en variar les
emissions sonores i atmosfèriques respecte la situació de no congestió, derivats del
funcionament poc eficaç dels vehicles en situacions de congestió.
A nivell monetari, l’Estudi de costos socials i ambientals realitzat per l’Observatori de Costos
Socials i Ambientals del Transport a Catalunya, es defineix a les següents taules:
Taula 3.1: Costos unitaris externs del transport a Catalunya, 2001.
Usuaris

Mode
de
transport

Passatgers

Vehicle
Autobús
Ferrocarril
passatgers
Aeri
passatgers
Camions
Furgonetes
Ferrocarril
mercaderies
Aeri
mercaderies

Mercaderies

Accidents
€/1000
pas/t*Km
37,42
6,27
4,06

Soroll €/1000
Veh.*Km
5,34
12,00
146,35

Pol·lució
€/1000
Veh.*Km
5,14
22,18
71,18

Canvi climàtic
€/1000
Veh.*Km
20,80
110,00
145,00

1,12

181,50

156,00

3440,00

5,80

19,20
8,60
150,00

20,80
4,75
75,00

72,00
15,00
150,00

181,50

156,00

3440,00

Font: Estudi de costos socials i ambientals. . Butlletí de transports especial, maig 2004.

Taula 3.2: Costos ambientals dels diferents tipus d’infrastructures.

Infrastructures
Autopistes/autovie
s
Carreters
principals
Carreteres
secundàries
Vies urbanes
Ferrocarril
TAV
Tramvia
FGC

Danys a la Ocupació
natura €/Km
d’espai €/Km
10000
17700
10000

7200

7500

4350
6000
6840
6840
12750
6840

10000
10000
10000

Efecte
€/Km
76850

barrera

77236
77236

Font: Estudi de costos socials i ambientals. Butlletí de transports especial, maig 2004.
NOTA: Aquestes dades han estat calculades per a l’any 2001. Per als costos posteriors a aquest any cal considerar
que s’haurien d’actualitzar en funció de la inflació anual general o específica per a cada partida.
NOTA: Existeixen costos que per la seva complicada valoració i/o gran subjectivitat, no han estat avaluats en la
metodologia emprada en l’obtenció de les dades de les taules.

Als costos especificats en les taules anteriors cal tenir en compte les ocupacions mitjanes a
Catalunya per vehicle:
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Taula 3.3: Ocupacions mitjanes a Catalunya per vehicle.

Ocupacions
Viatgers

Vehicle privat
Autobús
Ferrocarril urbà
Ferrocarril
interurbà
Camions
Furgonetes
Ferrocarrils

Mercaderies (t)

1 28
20
24
35
4
15
300

Font: Estudi de costos socials i ambientals. Butlletí de Transports especial, maig del 2004.

A Catalunya l’any 2001, el vehicle privat va suposar quasi un 85% del total de passatgers *Km.
Aquesta consideració és important de cara a valorar els costos externs per càpita que
representa cada mitjà de transport. En aquest sentit els costos d’externalitats ambientals a
nivell d’ús dels diferents mitjans deix en evidència la poca eficiència del vehicle privat:
Taula 3.4: Costos externs per càpita per diferents mitjans de transport

Mitjà de transport
Vehicle privat
Autobús
Ferrocarril urbà
Ferrocarril
interurbà

Costos externs per càpita
Soroll
4,17
0,60
6,10
4,18

Pol·lució
6,58
1,11
2,96
2,03

Canvi climàtic
16,25
5,50
6,04
4,14

Nota: Dades calculades per a l’any 2001.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Estudi de Costos Socials i Ambientals.

D’acord amb l’Estudi de Costos Socials i Ambientals, els costos externs i de congestió del
transport a Catalunya per modes l’any 2001 es distribuïa de la següent manera:
Taula 3.5: Costos externs i de congestió del transport a Catalunya per modes, 2001.

Mode de transport
Vehicle privat
Transport públic col·lectiu
Ferrocarril de passatgers
Aeri passatgers
Carretera mercaderies
Ferrocarril mercaderies
Aeri mercaderies
TOTAL

MEUR/any
3170
228
193
194
962
21,5
5,5
4774

%
66
4,7
4,0
4,0
20,1
0’4
0,1
100

Font: Estudi de Costos Socials i Ambientals.

Tots aquests costos ambientals, socials i econòmics descrits haurien de ser quantificats en un
estudi en detall del municipi; en aquest apartat ens hem limitat a apuntar-los. Tanmateix,
malgrat la no existència de dades quantitatives, si que donen orientació de la necessitat de
treballar estratègies de mobilitat sostenible.

La mobilitat al municipi té una marcada dependència del vehicle privat i, tot i que no s’entengui
com una particularitat específica del municipi sinó com una tendència generalitzada, també es
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cert que a Masquefa s’hi conjuguen un seguit de factors, descrits a l’inici del present capítol,
que faciliten una dependència més acusada.

3.2.
PROPOSTES SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL SECTOR I DEL SEU
ENTORN, PER ADEQUAR-SE ALS CRITERIS DE MOBILITAT SOSTENIBLE.

Els càlculs efectuats sobre el dimensionat dels viatges que incideixen al barri i al seu entorn,
així com l’impacte que generarà, la successiva posada en funcionament del barri, sobre la
xarxa viària de la vila poden ser minimitzats en la mesura que es proposin alternatives de
viatges que no s’hagi, obligatòriament, que utilitzar el vehicle privat (automòbil).
Aquestes passen per considerar el foment, sobretot, d’altres mitjans de transport com el
transport públic, però també l’estratègia d’apropar els usos propis de la residència: escolar,
sanitari, cultural, esportiu, d’oci, etc.. al barri.
Altrament, l’apropament no tant sols comporta la posició propera, també comporta establir
canals segurs i planers per on facilitar el trànsit de vianants i bicicletes. En aquest sentit, a
partir de l’anàlisi desenvolupat en aquest estudi, la proposta de nous eixos per a vianants y
ciclistes millora la mobilitat alternativa dels dos barris existents.
Referent al projecte que ens ocupa es proposen les següents intervencions:

1. Assegurar la permeabilitat i connectivitat territorial
El projecte format per una urbanització plurifamiliar amb un parc, una zona d’equipament
educatiu públic y un sistema viari augmenten la permeabilitat.
En el projecte es defineixen vials per garantir la connectivitat i l’accessibilitat amb el transport
públic, dels residents que s’instal·laran en la urbanització projectada.

2. Integració territorial
La incorporació definitiva d’aquest sector a sòl urbà suposa la integració entre dos barris. La
integració de la urbanització es produeix per què, simultàniament, la construcció paral·lela dels
equipaments públics: Escola d’ensenyament bàsic, urbanització del parc urbà previst,
urbanització dels vials de cornisa permetran que aquesta zona s’incorpori a la ciutat de manera
integrada i racional. En definitiva, perquè aquesta àrea no es converteixi en una zona
monofuncional i poc complexa, es tracta de dotar-la de les infrastructures i serveis necessaris
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per tal de satisfer als serveis a la residència i, a la vegada, potenciar la funcionalitat de la zona,
amb l’increment i la diversificació del nombre de serveis.

3. Actuacions a la xarxa viària.

Les actuacions previstes són:
1. Disposició dins de la nova urbanització d’aparcaments públics en el sistema viari
d’acord amb els càlculs exposats en aquest document.
2. Habilitació de la futura plaça del Mercat com aparcament temporal.

3. Estudi de la possibilitat de traslladar la parada d’autobús a l’alçada de la nova plaça
del mercat.

4. Itineraris a peu i en bicicleta.
Fomentar els itineraris per circular amb bicicleta amb la suficient seguretat perquè aquest ús
proliferi en la gent és un dels objectius d’aquest estudi. El cas que ens ocupa és ideal per
plantejar-ho, donat que és un barri que es construeix de nou i no té defectes adquirits. Per tant
a part de que el propi edifici contingui espais per facilitar el magatzematge de la bicicleta
dotant-los de llocs segurs contra els robatoris i el vandalisme, també haurà de complir la
condició de facilitar-ne l’accés i la mobilitat. La bicicleta ha tenir-se a ma per poder-la fer servir
amb freqüència, per a qualsevol tipus de desplaçament i a totes hores.

En aquest sentir i iniciant les propostes des de l’interior del propi edifici s’hauran de preveure
aparcaments en superfície, fàcils d’aconsodeguir, pel poc espai que ocupen i per l’economia de
la instal·lació.

5. Nous serveis de transport públic.
Davant de l’increment de prop de 243 habitants que incrementaran el pes específic de les línies
de transport públic dels autobusos que circulen per la zona caldrà estudiar-ne la freqüència a la
vegada que es proposa la relocalització de la parades d’autobús de la Beguda més a prop del
barri, desplaçant la parada existent davant de la futura plaça del mercat.
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4. ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT
La modificació puntual coincideix amb les propostes previstes en el present estudi.
En aquest sentit, el document de modificació del PGOU incorpora l’estudi econòmic del sistema
viari i d’aparcament i per tant el pressupost de la intervenció proposada en el present informe
es realitza en l’apartat de l’estudi econòmic de la mateixa modificació.
En quan a les propostes d’intervenció de fora de l’àmbit de la present modificació són valorades
perquè es tinguin en compte amb la resta de propostes que aniran sortint en l’estudi definitiu de
mobilitat sostenible que es faci dins dels treballs de redacció de PGOU, en el que les propostes
d’aquest document adapta.

Masquefa, maig 2006

Pau Batlle
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