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6 PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
6.1 INTRODUCCIÓ 
 
Els orígens de L’Hospitalet actual es troben en el segle XII. L’Hospitalet era una vila 
tradicionalment agrícola fins a finals del segle XVIII, moment en el que s’instal·len les 
primeres fàbriques tèxtils. A principis del segle XX, la ciutat experimenta un gran 
desenvolupament industrial i un creixement demogràfic exponencial. No fou fins el 15 
de desembre de 1925, que el rei Alfons XIII li concedeix el títol de ciutat. 
 
Entre els anys 60 i 70, durant la dictadura franquista, L’Hospitalet incrementa 
notablement la seva població degut a la immigració d’altres parts d’Espanya. El 
problema va romandre en què aquest creixement demogràfic no va anar acompanyat 
dels condicionaments urbans necessaris, cosa que va promoure mobilitzacions i actes de 
protesta per tota la ciutat. Amb el retorn de la democràcia la ciutat va començar a 
canviar, construint noves escoles, poliesportius, mercats, centres culturals i parcs (veure 
figura 17). 
 

 
 

Figura 17. Fotografia aèria de la ciutat de L’Hospitalet. 
Font: Registre fotogràfic de L’Hospitalet, 1989 
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Amb aquests últims objectius complerts, entre els anys 1997 i 1998, l’alcalde de 
l’Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, va ordenar a membres de la seva 
absoluta confiança (un advocat, un arquitecte i un sociòleg), ajuntar-se i formar un 
gabinet independent que planifiqués el que ell mateix va anomenar com L’Hospitalet 
2010.  
 
L’Hospitalet 2010 pretenia que la ciutat evolucionés i es convertís en un model de 
referència a nivell estatal i Europeu. La idea fonamental era definir una sèrie 
d’actuacions i explicitar com dur-les a terme.  
 
A grans trets volia definir una xarxa viària amb l’objectiu de facilitar el tràfic i preveure 
en un futur cap a on evolucionaria. Dins d’aquest xarxa es volia classificar els carrers en 
3 o 4 tipologies i així assolir ordenacions viàries similars a les “illes per als vianants de 
Gràcia” (model viari característic del Barri de Gràcia, Barcelona),  on els carrers 
principals es creuen formant quadrícules, i dins d’aquestes es troben els carrers per als 
vianants, exempts de tràfic. 
 
La idea fonamental de la classificació de carrers era poder reduir la contaminació i 
afectacions de tota mena sobre la ciutadania, provocades per la mala reordenació que 
s’havia dut a terme fins llavors del tràfic rodat. Bàsicament es volia descongestionar la 
ciutat del que actualment s’anomenen desplaçaments a motor i incentivar els 
desplaçaments a peu o en bicicleta. Aquest desajustament de la quantitat de 
desplaçaments, és producte de la deficient xarxa i organització que es va promoure en 
els anys 1960 i 1970, durant la gran immigració que va rebre la ciutat. Un dels 
principals errors que es van cometre va ser situar els polígons industrials molt propers al 
nucli urbà, sense preveure el possible creixement posterior que podia tenir la ciutat. 
Aquest fet accentua la coexistència entre vehicles pesats, vehicles privats i tots els altres 
tipus de desplaçaments que es produeixen dins de la ciutat. 
 
És evident que el fet de tenir un gran ressò el tràfic pesat i privat, ha ocasionat un 
retrocés dels desplaçaments no motoritzats, juntament amb una potenciació de 
l’accessibilitat a motor i un oblit obligat de l’accessibilitat per a la resta de 
desplaçaments. Aquest procés no només el va experimentar la ciutat de L’Hospitalet, tal 
i com es pot veure en la figura 18, on es representa l’evolució mitjana d’aquests factors 
durant els últims 50 anys a les ciutats Europees. 
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Figura 18. Gràfica que mostra l’evolució, dels últims 50 anys, de l’accessibilitat dins dels nuclis 

urbans.  
Font: L’espai urbà de la mobilitat, 2007 

 
Entre els anys 1998 i 1999, l’alcalde Celestino Corbacho va ordenar la creació de la 
Agència pel Desenvolupament Urbà (ADU). Aquest era un cos interdisciplinari que 
tenia com objectiu executar les actuacions programades pel gabinet independent de 
l’alcalde. L’equip estava format per arquitectes i enginyers de camins, tots ells 
suficientment qualificats per executar qualsevol obra civil que es programés.  
 
6.2 ESCENARI DE L’HOSPITALET 2010 
 
L’Hospitalet 2010 va ser un projecte iniciat entre els anys 1997 i 1998, incentivat i 
dirigit per l’alcalde de L’Hospitalet Celestino Corbacho. El projecte global constava de 
21 projectes que pretenien transformar l’entorn i els recursos per tal d’aconseguir un 
model de ciutat que permetria afrontar amb èxit els reptes del següent mil·lenni. 
 
Segons Celestino Corbacho aquest projecte constituiria “..la transformació que ens 
portarà a L’Hospitalet del segle XXI. La transformació que ens portarà a la ciutat de les 
persones” (Ajuntament de l’Hospitalet, 21 Projectes per al segle XXI: L’H 2010, 2001) 
 
Constituïa un projecte pioner dins de l’Estat Espanyol, ja que no hi havia cap precedent 
semblant. A nivell Europeu, just aquell any, s’havia firmat el Protocol de Kyoto, on 
Espanya fins l’any 2002 no va ser ratificada com a membre. Començava a aparèixer una 
corrent ambientalista per determinats sectors d’Europa, on la preocupació pel medi 
ambient i la sostenibilitat dels nuclis urbans anava creixent poc a poc. 
 
L’Hospitalet 2010 va néixer dins d’un context poc definit en quant a normatives i 
decrets clars que orientessin i ordenessin les possibles iniciatives de cada regió per 
transformar els nuclis urbans en ambientalment respectuosos i socialment sostenibles.  
 
Es van redactar 21 projectes que buscaven resoldre les mancances i errors urbanístics 
que la ciutat de L’Hospitalet havia heretat fins llavors, i crear nous nuclis d’atracció 
hotelera i comercial que enriquissin l’economia de la zona.  
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A continuació s’adjunta el plànol urbanístic original que es va confeccionar com a eix 
vertebrador dels 21 projectes de L’Hospitalet 2010 (figura 19): 
 
 

 
 

Figura 19. Imatge dels 21 Projectes per al segle XXI de L’Hospitalet 2010.  
Font: L’Hospitalet 2010, 2001 

 
 

Les diferents actuacions recollides en la figura 15, són els 21 projectes base que es van 
planificar, tots ells, des del gabinet interdisciplinar de l’alcalde Celestino Corbacho. 
Aquestes actuacions són: 

 
 

1. Anells viaris: consistien en la separació clara de dos circuits urbans, tant per 
vehicles com per a vianants, que vertebressin i comuniquessin tots els barris de 
la ciutat. 

2. Soterrament de les vies de la RENFE: s’ordenava el soterrament 
d’aproximadament 1000 metres de la línia de la costa de RENFE. 
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3. Noves places: es va programar la reforma de diverses places (entre elles la Plaça 
de l’Ajuntament) i la nova creació d’altres. 

4. Carretera de Collblanc: la Porta Nord:  programa de noves residències i canvi 
d’infraestructures de l’entorn. (veure figura 20) 

 

 
 

Figura 20. Obres carretera de Collblanc: La Port Nord.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
5. Riera Blanca-Porta Carrilet: definia una última transformació urbanística que 

convertia l’avinguda Carrilet en l’eix transversal de comunicació entre 
Barcelona i L’Hospitalet. 

6. Estronci-Porta Sanfeliu: aprofitant l’obertura del carrer Estronci i l’avinguda 
Electricitat, es crearia un punt d’enllaç amb la Ronda de Dalt. I emmarcat dins 
d’aquest vincle, es programaven 350 habitatges residencials i zones esportives. 

7. Gran Via-Porta Pedrosa: constituïa un dels projectes més ambiciosos dins 
l’agenda 21. Pretenia transformar la Gran Via en una de les façanes de la ciutat. 
Per tal d’aconseguir-ho es projectava el cobriment de la Gran Via i es dotava 
d’usos residencials, comercials, firals i fins i tot judicials tant el costat mar com 
el costat muntanya d’aquesta (veure figura 21). 

8. Gran Via Nord:demolició d’antigues fàbriques i nova construcció de residències 
i zones verdes. 

9. Gran Via Sud: construcció d’un gran centre comercial que delimités la ciutat. 
Gran Via 2. 

10. Mercat Central: dotava al Mercat Central amb 689 nous habitatges i més de 
46.100 m2 de zona verda i equipaments. 

11. Creu Roja-Vallparda:  pretenia actuar sobre una superfície urbanística de 49.700 
m2, dotant-la amb 92 nous habitatges i un nou CAP. 

12. Remunta: transformava 20.000m2 de sòl urbà i preveia la construcció de 154 
nous habitatges, combinant-los amb els de règim de protecció oficial. 

13. Martí i Codolar: esdevenia un pla de reforma interior de Santa Eulàlia, on 
afectava una superfície de 36.000m2. 

14. Tecla Sala: preveia traslladar el Camp Municipal de Futbol al parc esportiu de la 
Feixa Llarga, i així disposar de 10200m2 de parc i la construcció de 160 
habitatges. 
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15. Saurí: consistia en la creació de 63 nous habitatges i 2.500 m2 de zona verda, 
aprofitant l’operació urbanística de l’avinguda Carrilet. 

16. Sanfeliu: preveia una gran operació urbanística amb més de 350 nous habitatges 
i la creació de zones esportives i zones verdes. 

17. Cornisa Verda: Adaptació i nova construcció de 4 parcs (Parc de la Torrassa, 
Parc de les Planes, Parc de Can Boixeres i Parc de Can Closset).. 

18. Parc esportiu de la Feixa Llarga: previa reconvertir l’antic Estadi Olímpic de 
Beisbol en un modern camp de futbol. Annex a aquest, planificava la 
construcció d’una zona de piscines i la urbanització de tot l’entorn. 

19. Fira: planificava augmentar l’espai de la Fira Internacional de Mostres de 
Barcelona de 112.000m2 a 266.000m2. 

20. Nous CAP: contemplava adherir-se al Pla d’adequació de la infraestructura 
sanitària de l’atenció primària de L’Hospitalet de Llobregat, així construint nous 
CAP repartits per tots els barris de la ciutat. 

21. Pla d’hotels: aprofitant el caràcter urbà de la nova Gran Via i la seva estratègica 
situació, a prop de l’aeroport, de la ciutat judicial i de l’àrea d’activitat 
econòmica, preveia la creació de 5 nous hotels. Tots ells imprescindibles en les 
modernes economies urbanes. 

 

 
 

Figura 21. Transformació de la Gran Via-Porta amb usos residencials i la ciutat de la justícia.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Com es pot observar, a part de millorar les xarxes d’entrada i sortida a la ciutat i, 
millorar tot l’entorn, es va donar un pes molt important a fer créixer, de forma 
planificada i programada, la ciutat (veure figures 22 i 23). 
 
 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 67 - 
  

 
 

Figures 22 i 23. Conjunt de noves residències a Martí i Codolar, i La Remunta.  
Font: L’Hospitalet 2010, 2001 

 
Una de les inversions més grans consistia en crear noves àrees residencials que 
atraguessin potencials nuclis econòmics al seu voltant i, per incentivar aquest procés, 
era necessari actuar sobre tot l’entorn urbà. Una peça necessària dins del canvi era 
construir un elevat nombre d’hotels al llarg de tot el perímetre de la ciutat, els més 
importants situats en l’anomenada “Porta Nord”.  Aquesta pretenia aprofitar la seva 
proximitat amb l’aeroport del prat, per absorbir el màxim nombre de congressos i 
conferenciants que es desplacessin a la ciutat de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat. 
 
SITUACIÓ ACTUAL L’H 2010 
 
Actualment més del 70% de les actuacions previstes ja estan executades, restant el 20% 
en plena execució i només un 10% per executar. L’evolució de les obres ha estat molt 
ràpida i, sorprèn l’eficàcia i qualitat d’aquestes.  
 
És una realitat que avui en dia s’han executat obres que no estaven programades des 
d’un inici dins de L’Hospitalet 2010. La gran transformació a la que ha estat sotmesa la 
ciutat ha fet que altres necessitats afloressin enmig del procés. Les més rellevants són: 
 
 -La implantació del tramvia. 
 -La línia 9 del metro està en procés. Es preveu que entri a la Hospitalet a 
principis del 2012 el tram: Prat-Campus Sud (veure figura 24). 
 

 
 

Figura 24. Pou d’atac de la tuneladora de la L9 a L’Hospitalet de Llobregat.  
Font: Elaboració pròpia, 2007 
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 -Reurbanització i zones esportives al sector de la Plaça Milanos. 
 -Nova construcció al sector del carrer Arquitectura de noves residències. 
 -Demolició i creació de nova zona residencial a L’Hortet de Santa Eulàlia. 

-Diversos aparcaments subterranis de caràcter públic (exemple: el Pàrquing de la 
Plaça de l’Ajuntament.). 

 -Construcció no prevista en un inici d’un altre hotel (Hotel Prestige). 
 
Està previst que les actuacions que falten per començar, s’iniciïn a finals de l’any 2008, 
i així arribar al 2010 amb tots els projectes acabats i ampliats. Les actuacions que resten 
per fer són: 
 

-Soterrament total de les vies de RENFE. Actualment s’ha soterrat el tram per on 
passa l’AVE (2). 

 -Construcció del segon anell viari que separi la ciutat en dos circuits urbans (1). 
 -Actuació de Saurí amb la creació de nous habitatges i zona verda (15). 
 -Reconversió del Parc Esportiu de la Feixa Llarga (18). 
 
A continuació es comenten dos trams representatius d’obres que està experimentant la 
ciutat: 
 
A la figura 25 es representa l'avinguda Vilanova i la traça de les línies de Rodalies - 
AVE soterrat en la divisòria que representa entre el Polígon Gornal i Bellvitge. El carrer 
que arranca al marge dret de la imatge i s'endinsa cap amunt, deixant Bellvitge a 
l'esquerra, és la Travessia Industrial - Ctra. del Mig. S'observa l'avinguda. Carmen 
Amaya dividint el Polígon Gornal en dos, amb l'acopi de terres de l'AVE al final de tot 
(quasi no es veu a la foto ja que començaria a l'extrem inferior dret). A més a més, a 
l'extrem inferior esquerra es veu un caminet de terra provisional que és el que donaria 
accés al pou d'atac del desdoblament de la línia L9 de Metro. A la banda esquerra i 
transversal als anteriors vials hi ha la Gran Via amb l'hotel Hesperia i la Residència de 
Bellvitge al fons (part superior). Una mica més amunt i al final de tot de la vista es pot 
intuir el riu Llobregat. 
 

 
 

Figura 25. Vista de les acotacions al vessant Sud-Oest de la ciutat.  
Font: Arxiu de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 2007 
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A la figura 26 es pot veure la Plaça Europa i soterrament de la Gran Via. La forma de la 
plaça és característica, en forma de paral·lelogram amb dues corbes molt obertes i dues 
molt tancades. Just al costat hi ha l'IKEA. Al voltant hi ha els edificis que configuraran 
la futura Plaça Europa seguint un esquema de doble Stoneheim. Els que es troben a la 
banda sud de la Gran Via seran en la seva majoria de vivendes i oficines. El que es veu 
més avançat a la banda nord (extrem inferior dret) correspon a l'edifici d'oficines de 
COPISA, la seva central. Només es presenta la vialitat i entorn de zones verdes, però la 
urbanització completa no quedarà acabada fins d'aquí uns anys, en funció del final de 
les diferents edificacions, responsables alhora de la urbanització que els envolta. Al 
final de la fotografia, part superior dreta, es pot veure el Polígon Gornal. La part central 
de la imatge es refereix al barri de Santa Eulàlia. 
 
 

 
 

Figura 26. Soterrament de la Gran Via i Plaça Europa.  
Font: Arxiu de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 2007 

 
 
6.3 DENOMINACIÓ DE PLA DIRECTOR DE MOBILITAT 
 
El pla director de mobilitat sostenible de L’Hospitalet de Llobregat va ser redactat dins 
del marc urbà transformador de la ciutat, impulsat a través de l’Ajuntament amb el Pla 
L’Hospitalet 2010, i formulat per l’Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet 
(ADU). 
 
El pla es va constituir a partir de l’estreta concordança amb les actuacions 
mediambientals previstes durant els anys 2000 i 2003, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament el 17 de gener de 2001. Aquestes actuacions recollien els projectes de 
l’Agenda 21 de L’Hospitalet, d’acord amb els principis assolits a la Cimera de Río de 
Janeiro de 1992, reforçats posteriorment, per la Carta de Aalborg (1994), la Conferència 
de Lisboa (1996) i la Declaració de Hannover (2000). 
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Cal emmarcar el Pla director de mobilitat sostenible de L’Hospitalet de Llobregat, dins 
d’un àmbit legal molt pobre, ja que fins llavors les úniques iniciatives dirigides cap el 
marc de la sostenibilitat es produïen en altres països del nord d’Europa, i totes elles 
desenvolupaven de forma no formal les solucions als problemes existents. La primera 
llei a nivell Estatal no va aparèixer fins l’any 2003, va se la llei 9/2003  de 13 de juny, 
de Mobilitat, formulada a Catalunya. Amb l’aparició d’aquesta llei, es pot comprovar 
que l’anomenat Pla director de mobilitat no podria ser denominat com a tal, ja que 
segons la posterior llei a la seva redacció, 9/2003, els PDMU han de tenir un contingut 
mínim que és: 
 
 a) Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona. 
 b) Ordenació del trànsit interurbà d’automòbils. 
 c) Promoció dels transports públic col·lectius. 
 d) Foment de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. 
 e) Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona. 
 f) Organització de l’aparcament intrazonal. 
 g) Transport i distribució de mercaderies. 
 
Dins de tots aquests continguts, el Pla director de Mobilitat de L’Hospitalet, compleix 
gairebé tots els apartats, exceptuant l’apartat g) Transport i distribució de mercaderies, 
on no apareix reflectit dins el document. L’apartat f) Organització de l’aparcament 
intrazonal, és anomenat somerament, sense aprofundir dins d’aquest aspecte i sense 
donar solucions reals a l’aparcament. 
 
Per tot això, un cop aprovada la llei 9/2003, el pla director de mobilitat de L’Hospitalet 
hauria de perdre un nivell dins de l’escala jeràrquica dels instruments de planificació, 
denominant-se Pla Específic. Els Plans Específics tenen per objecte el desenvolupament 
sectorialitzat de les Directrius nacionals de mobilitat. 
  
Com a exemple de pla específic dins de les actuacions de L’Hospitalet 2010, estaria la 
ciutat de la Justícia o el pla específic del transport ferroviari. Es podria dir, que el Pla 
director de Mobilitat de l’Hospitalet, es un macro pla específic que recull subplans 
concrets amb una clara definició i objectius establerts. 
 
La iniciativa pionera de la ciutat, fa que per consideració a l’esforç que es va realitzar en 
un moment on ningú es plantejava conceptes com la sostenibilitat urbana, l’autor 
mantingui la denominació de pla director de mobilitat. Fins a data d’avui, no ha sortit 
cap document que modifiqui la denominació del pla, cosa que no contradiu la postura 
adoptada. 
 
 
6.4 OBJECTIUS DEL PLA 
 
L’objectiu genèric del Pla director de mobilitat sostenible és “Avançar cap a un model 
de mobilitat més sostenible i, alhora, més funcional.” (Rodríguez, et al. Pla Director de 
Mobilitat Sostenible, 2002). 
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La tasca bàsica que comprenia aquesta afirmació era configurar una xarxa viària amb 
una estructura topològica, una classificació funcional i una ordenació dels espais del 
sistema viari més coherent que l’existent i que fos capaç de permetre una distribució 
eficaç i eficient dels fluxos de mobilitat previstos a mig termini. 
 
Els redactors del pla tenien molt clar que per reestructurar la xarxa viària de la ciutat era 
imprescindible fer una previsió d’aparcaments subterranis municipals i actuar en la 
millora del transport públic, incentivant el màxim possible els desplaçaments a peu i en 
bicicleta, apartats a), b), c), d) i f) dels continguts mínims d’un PDM, segons la llei 
9/2003 de Mobilitat. 
 
A part de buscar noves fórmules per redirigir l’evolució de la ciutat cap a un marc més 
sostenible, el pla director pretenia desplegar els 21 projectes elaborats en l’Agenda 21 
de L’Hospitalet 2010. L’aplicació de les directrius urbanístiques del Pla L’Hospitalet 
2010 implicava transformacions en la morfologia i la funcionalitat de parts extenses de 
la ciutat: el soterrament i cobriment de part de les vies del ferrocarril de RENFE (veure 
figura 27), la nova ordenació de la Gran Via (veure figura 28), amb la conformació del 
seu Districte Econòmic, la creació de nous pols d’atracció econòmica, la instal·lació de 
nous equipaments, la transformació de les zones industrials, l’impuls d’aparcaments 
subterranis i la posada en marxa de plans integrals de renovació a diversos barris.  
 

 
Figura 27. Transformació de la Gran Via.  

Font L’Hospitalet 2010, 2001 
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Figura 28. Imatge del soterrament de les vies de la RENFE.  
Font: L’Hospitalet 2010, 2001 

 
Totes aquestes transformacions requerien d’una ordenació específica, amb objectius 
clars i ben definits cap a un marc de mobilitat sostenible urbà. 
 
6.5 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
A grans trets el pla director de mobilitat tenia previst intervenir en criteris bàsics com 
eren: 
 
• Invertir l’existent relació entre vianants i cotxes, desdoblant l’espai viari destinat al 

viant. 
 

• Afavorir els carrers de prioritat invertida i zones de vianants. 
 
• Prioritat del transport públic. 
 
• Incrementar la fluïdesa del trànsit creant uns eixos bàsics de circulació. 
 
• Dotar la ciutat de major nombre d’aparcament subterranis per tal d’eliminar 

l’aparcament en superfície. 
 

• Definir una estructura viària pròpia integrada a la de l’entorn. 
 
• Incrementar la seguretat vial i dels vianants. 
 
• Assegurar l’accessibilitat de les noves àrees de desenvolupament residencial i      

d’activitats econòmiques. 
 

Com es pot apreciar els criteris d’intervenció anaven clarament dirigits a incorporar el 
concepte de sostenibilitat, que segons la llei 9/2003 de la Mobilitat, article 4, exposa 
que:  
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Sostenibilitat és el conjunt de directrius aplicades a les polítiques de desenvolupament i 
orientades a garantir la satisfacció de les necessitats de les generacions presents sense 
posar en risc la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves. (Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, Llei 9/2003 de juny, de la mobilitat, 2003) 

 
És una realitat el fet que es va dissenyar un pla on el concepte de sostenibilitat era 
pioner i no desenvolupat encara per cap llei, ja que cal recordar que la redacció del pla 
va ser anterior a la llei esmentada de Catalunya. 
 
Els objectius del pla, tal i com es pot comprovar, són complementaris als “21 projectes 
per al segle XXI”. En molts casos es va pretendre ajudar al desenvolupament dels 
projectes amb la potenciació de noves àrees i ordenacions viàries que afavorissin el seu 
creixement. Es pot entendre el pla director com una visió cap a la sostenibilitat 
(priorització del transport públic, incrementar la seguretat vial i dels vianants, afavorir 
els carrers de prioritat invertida i desdoblar l’espai viari destinat al vianant) i un reforç i 
millora dels projectes definits en anterioritat (assegurar l’accessibilitat de les noves 
àrees de desenvolupament residencial i d’activitats econòmiques, definir una estructura 
viària pròpia i dotar a la ciutat de major nombre d’aparcaments subterranis). És clar que 
molts d’ells pertanyen a ambdós objectius ja que la dependència d’aquests és molt 
estreta. 
 
6.6 REESTRUCTURACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 
 
6.6.1 Antecedents i classificació funcional 
 
El Pla General Metropolità (PGM-1976), dins de l’annex II, va classificar el sistema 
viari de la ciutat de Barcelona en: 
 
-Xarxa primària: el cinturó del litoral i tots aquells eixos que actuïn com a “rondes 
distribuïdores” encadenades a la xarxa secundària amb el fi d’afavorir els recorreguts 
mitjos entre barris. 
 
-Xarxa secundària de grans carrers: carrers que augmentant les seves capacitats com a 
vies locals, tenen un paper estructural fonamental dins de la ciutat com eixos limitadors, 
estructuradors i ordenadors de sectors continus o fragmentats. 
 
-Xarxa local o xarxa interna: que conforme el teixit urbà. 
 
-Espais per a vianants. 
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Figura 29. Tipus de xarxes viàries a Barcelona. 
Font: PGM, 1976 

 
En la figura 29, s’observa la classificació jeràrquica establerta en el PGM de 1976 de 
Barcelona. Com a xarxes primàries s’identifiquen l’actual Ronda de Dalt, la Ronda 
Litoral i la Ronda del mig, que s’uneixen amb, també actual, Nus de la Trinitat. La Gran 
Via i la Diagonal es preveien com a vies de xarxa secundària degut a què el seu traçat es 
trobava dins del nucli urbà, tot i que en l’actualitat la importància d’aquestes dos vies ha 
superat totes les expectatives. A partir d’aquestes xarxes primàries i secundàries es 
trobaven la resta de carrers, denominats xarxa local i espais per a vianants. És evident 
que la situació actual de la traça viària difereix en algunes coses amb aquesta ordenació 
jeràrquica, però es pot seguir considerant vigent. 
  
Dins del teixit urbà de la ciutat de L’Hospitalet, i seguint la jerarquia establerta pel 
PGM 1976, es defineixen com a vies primàries la Gran Via, la Ronda de Dalt i la Ronda 
Litoral, essent totes elles les vies que assoleixen el màxim rang de la xarxa bàsica, 
també anomenades autopistes urbanes i distribuïdors bàsics. A partir d’aquestes tres 
xarxes es troben una munió de carrers que entrarien dins les vies secundàries i locals, 
deixant dins d’un reduït grup, els carrers reservats per als vianants. 
 
El pla de mobilitat de l’Hospitalet va haver de fer front a diverses solucions que el PGM 
presentava i que es demostraven clarament inadequades per a donar resposta a les 
necessitats reals del moment, i massa allunyades dels criteris de qualitat urbana i 
ambientals desitjats. Com exemples clars d’aquestes solucions inadequades es troben: 
 
-El disseny de la Gran Via com a via ràpida i segregada dels teixits urbans. 
 
-La complexa relació dels vials amb les vies del ferrocarril de la RENFE. 
 
-L’afectació innecessària d’algunes finques dels barris residencials. 
 
-La previsió de connexions pràcticament irrealitzables per motius topogràfics. 
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Aquests exemples i alguns altres van portar al pla director a presentar novetats radicals 
en quant a la futura integració de les infraestructures ferroviàries (soterrament i 
reurbanització) i a la priorització i reinterpretació de moltes de les actuacions viàries del 
PGM de 1976. 
 
D’entrada es va procedir a classificar el tipus de funcionalitat de la xarxa viària de la 
ciutat de l’Hospitalet, treballant bàsicament amb dos factors interdependents, com són la 
intensitat de trànsit i el nivell de servei apreciat a cada via. 
 
El resultat de l’estudi va ser que es podien establir dos vials dins la xarxa vial: 
 
 a)Vials de caràcter interurbà 
 
  Avinguda de la Gran Via 
  Ronda Litoral 
  Ronda de Dalt 
  Carretera de Collblanc 
 
 b)Vials de caràcter urbà. 
 
  b.1) Primer nivell: vies de comunicació entre districtes 
   
  b.2) Segons nivell: vies de comunicació entre barris. 
 
6.6.2 Impacte ambiental 
 
Es va  procedir a elaborar un estudi sobre el nivell acústic de la ciutat. Aquest és un 
indicador de tipus quantitatiu, on el llindar sonor màxim permès es troba en els 65dB, 
segons l’OMS a l’any 1996. Actualment està en vigor la llei 16/2002, de protecció 
contra la contaminació acústica, la qual estableix nous llindars i noves maneres de 
representar el mapa de sensibilitat acústica. Es va trobar que només un 4% de la xarxa 
viària de la ciutat es trobava per sota del llindar de 65dB que és considerat com a 
potencialment negatiu per a la salut de les persones (veure figura 30). 
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Figura 30. Mapa d’intensitats sonores de la ciutat.  
Font: Pla de mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat, 2002 

 
A partir d’un sistema informàtic específic també es va avaluar l’emissió de 
contaminants atmosfèrics i el consum energètic. L’emissió de contaminants trobada va 
ser elevada, i s’atribuïa a l’elevada densitat de vehicles juntament amb la velocitat 
excessivament elevada de circulació. Amb aquest resultats va quedar palès que una 
nova ordenació aconseguiria anivellar els volums de vehicles en tota la xarxa i que a la 
vegada permetria eliminar els punts conflictius, garantint nivells més baixos i uniformes 
a tota la ciutat. 
 
En l’estudi realitzat es va poder comprovar que gran part dels problemes acústics i 
d’emissió de contaminants eren produïts per l’existència d’un elevat nombre de carrers 
vertebrals dins del nucli urbà. Aquests recullen una gran quantitat de tràfic rodat, més 
del desitjable per aconseguir condicions de sostenibilitat.   
 
Un altre problema que va detectar l’estudi és la presència dels polígons industrials dins 
del nucli urbà. Aquests són una font inherent d’atracció de soroll i contaminació 
mediambiental, ja que la presència de vehicles pesats és inevitable.  
 
6.6.3 Diagnosi de la xarxa viària 
 
Un cop recollides totes les variables necessàries per extreure un anàlisi quantitatiu i 
qualitatiu dels indicadors escollits, es van redactar les conclusions a l’estudi de mobilitat 
i afectació mediambiental, de les quals en destaquen les següents: 
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1. La fragmentació del territori municipal que suposen les línies fèrries i la 

Gran Via, ha impedit una distribució isotròpica de la xarxa viària, ocasionant 
l’existència d’àrees d’accessibilitat difícil i  de punt de concentració obligada 
dels fluxos per passar d’una part a l’altra de la ciutat. 

 
2. La xarxa viària de la part residencial de l’Hospitalet és molt irregular, i 

d’unes seccions massa petites en relació amb la densitat de població, al parc 
de vehicles i a la intensitat del trànsit. 

 
3. Es pot parlar d’una xarxa de topologia caòtica amb una manca de vertebració 

entre els diferents nivells de la xarxa i una excessiva discontinuïtat en 
l’accessibilitat dels eixos viaris. 

 
4. Els fluxos de circulació tendeixen a concentrar-se en els pocs carrers amb 

més capacitat i d’itineraris més clars, la qual cosa ocasiona que per ells es 
desplacin la major part dels vehicles. Es produeixen doncs, càrregues 
desequilibrades i asimètriques de trànsit. 

 
El diagnosi realitzat, a partir dels resultats dels indicadors aplicats, en el pla de 
mobilitat, posen en relleu que gran part de les actuacions que es van preveure en 
“L’Agenda 21 de L’H 2010” a finals de 1990, eren totalment encertades. Els problemes 
que experimenta la ciutat a l’actualitat, han estat una evolució directa dels problemes ja 
detectats fa més d’una dècada. 
 
 
6.7 LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
Amb les conclusions extretes de l’estudi de mobilitat i ambiental es van elaborar tres 
línies d’actuació que pretenien actuar de forma independent sobre totes les mancances i 
problemes detectats, però que alhora estaven estretament relacionades. 
 
6.7.1 Nova articulació estructural de la xarxa viària 
 
Primerament es va buscar un nova articulació estructural de la xarxa viària, amb la 
realització d’una sèrie de connexions, tancaments i alineacions, ja planificades o de 
nova planificació. Aquestes implicaven actuar sobre la morfologia del sòl subjecte a la 
qualificació urbanística del sistema viari i amb la intenció d’introduir l’espai que li 
pertocava a la bicicleta (veure figura 31). 
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Figura 31. Nova articulació estructural de la xarxa viària.  
Font: Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat, 2002 

 
A principis de gener de 2006 es va desenvolupar el “Pla director de la Bicicleta”, 
document que pretenia donar continuació al desenvolupament del pla de mobilitat 
sostenible aprovat pel Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet el 5 de juny de 2002. Amb 
aquest pla es pretenia, de forma específica en matèria de bicicletes, avançar cap a un 
model de mobilitat més sostenible i, alhora, més funcional. 
 
Bàsicament el Pla Director de la Bicicleta pretenia marcar les pautes d’actuació per fer 
de la bicicleta una alternativa real a la resta dels mitjans de desplaçaments urbans i per 
convertir L’Hospitalet en una ciutat ciclista. 
 
Els carrers que el pla director de la bicicleta defineix com a xarxa de carrils bici que 
s’han de disposar a la ciutat, formen una malla que cobreix la major part dels punts 
d’atracció de la ciutat. En aquests carrers es farà el carril bici segons les Normes 
Tècniques de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Els carrers que es reflecteixen 
a la figura 31 són: 
 
Carril de bicicletes de la rbla. Marina i rbla. Just Oliveras 
Carril de bicicletes de la Gran Via 
Carril de bicicletes de l’av. Vilanova 
Carril de bicicletes de la travessia Industrial 
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Carril de bicicletes del carrer d’Amadeu Torner 
Carril de bicicletes de l’av. Mare de Déu 
Carril de bicicletes de l’av. del Carrilet 
Carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas 
Carril de bicicletes de la Cornisa Verda 
Carril de bicicletes de la carretera d’Esplugues 
Carril de bicicletes de l’av. del Masnou 
Carril de bicicletes de l’av. Electricitat 
Carril de bicicletes de l’av. del Torrent Gornal 
Carril de bicicletes de l’av. d’Isabel la Catòlica 
Carril de bicicletes del carrer Motors 
Carril bicicletes del carrer Pedrosa A 
Carril de bicicletes de l’av. de la Fabregada 
Carril de bicicletes del carrer de Famadas 
 
Tots els carrils seran de doble sentit de circulació, tot i que en alguns casos els carrers o 
trams d’aquests, són de sentit únic (veure figura 32). 
 
 

 
 

Figura 32. Carril de bicicletes de doble sentit amb segregació en paral·lel pels vianants.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
6.7.2 Nova jerarquització funcional de la xarxa viària 
 
Es va definir una nova jerarquització funcional de la xarxa viària bàsica mitjançant 
l’establiment d’una classificació de carrers en tres nivells de funcionalitat segons les 
seves missions principals a complir i lligats a característiques i tractaments diferenciats 
del seu espai viari (Veure figura 33). 
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Figura 33. Nova jerarquització funcional dels carrers.  
Font: Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat, 2002 

 
El pla director va establir una nova jerarquització de la xarxa viària mitjançant la 
classificació en tres nivells, atenent a criteris de funcionalitat i de coherència amb 
l’articulació de la xarxa. Els primers tres nivells parteixen dels criteris establerts pel 
PGM 1976, on la funcionalitat i la capacitat de les vies, eren ordenades dins d’una 
jerarquia establerta. S’ha definit un quart nivell que no estava recollit en el PGM i que sí 
que és present a la ciutat de L’Hospitalet. 
 
L’ample de la secció transversal de la plataforma és un dels criteris més importants a 
l’hora de classificar un carrer dins d’un nivell o un altre. Prèviament es va realitzar un 
estudi de l’amplada existent dels carrers de L’Hospitalet (veure figura 34). 
 

 
 

Figura 34. Taula inventari de la relació de carrers existents amb l’amplada i longitud.  
Font: Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat, 2002 
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• Carrers vertebrals (Primer nivell de funcionalitat) 
 
Es tracta de les vies més importants per a la mobilitat rodada de la ciutat. Constitueixen 
la denominada xarxa bàsica de la ciutat. La secció transversal mínima ha de ser de 15m, 
amb calçada de doble sentit de circulació (veure figures 35, 36 i 37) . L’abast de tots ells 
ultrapassa l’àmbit municipal, tot i estar limitats a una velocitat màxima de 50 Km/h. Tot 
el trànsit és regulat per semàfors, amb temps de pas superior per als vehicles. Es limiten 
al màxim els estacionaments, les zones de càrrega i descàrrega i la recollida 
d’escombraries. El transport públic és present en tots ells. 
 
 

 
 

Figura 35. Secció tipus dels carrers vertebrals de secció > 20m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 36. Secció tipus dels carrers vertebrals de secció entre 15 i 20m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 37. Secció tipus dels carrers vertebrals de secció 15m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Com es pot observar en les figures 35, 36 i 37 adjuntes, la secció transversal del carrer 
marca clarament la disposició i mesures dels elements urbans. A més, s’ha de tenir 
present la doble circulació en alguns carrers (veure figura 39), així com no reduir la 
visió en cap cas. No s’admeten carrers amb més de dos carrils de circulació per cada 
sentit, ja que serien vies que haurien de projectar-se com a xarxes primàries, segons el 
PGM 1976 (veure figura 38). 
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Figura 38. Gran Via, xarxa primària de la ciutat.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
 
En qualsevol cas l’ample de calçada es manté dins dels paràmetres legals, i l’ample de 
voreres és el que més varia en funció de la secció transversal total. Aquest ample estarà 
limitat en seccions més reduïdes pel pas de vianants i pel pas del serveis sota vorera, els 
quals necessiten distàncies mínimes d’afectació. 
 

 
 

Figura 39. Carrers vertebrals de doble sentit.  
Font: Pla de Mobilitat L’Hospitalet de Llobregat, 2002   
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L’estricte limitació de zones de càrrega i descàrrega, juntament amb l’estacionament i 
recollida d’escombraries, és degut a què és important mantenir la secció de pas en tot 
moment, ja que són vies amb gran quantitat de tràfic. La fluïdes d’aquestes vies és 
fonamental per reduir la circulació en altres que disposen d’un nivell funcional menor, 
les quals estan dissenyades per contenir altres usos i modes de desplaçament. 
 

• Carrers articulars (Segons nivell de funcionalitat) 
 
Es tracta de carrers que articulen la xarxa viària de la ciutat i ordenen el trànsit entre 
districtes i barris. Constitueixen seccions transversals mínimes de 8m, amb un sol sentit 
de circulació (veure figures 40, 41 i 42). La velocitat màxima està limitada a 40 Km/h, i 
la semaforització és present en cruïlles entre dos carrers d’aquest tipus. L’aparcament és 
permès, juntament amb les zones de càrrega i descàrrega, i recollida d’escombraries. El 
transport públic és present en tots ells. 
 
 

 
 

Figura 40. Secció tipus dels carrers articulars de secció de 10 a 15m .  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 41.  Secció tipus dels carrers articulars de secció 10 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 42. Secció tipus dels carrers articulars de secció 8 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Els carrers articulars representen a la majoria de vies dins de la ciutat. Són aquelles que 
pretenen recollir el tràfic resident i, que per tant, sigui conductor a les diferents zones de 
lleure, residència o feina pròximes. A diferència dels carrers vertebrals, la coexistència 
amb altres modes de desplaçament és molt freqüent. Aquesta situació fa que sobre 
aquesta tipologia viària es comencin a aplicar mesures per donar més importància als 
desplaçaments no motoritzats i en un altre ordre, als vianants (veure figura 43). 
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Figura 43. Carrer articular amb velocitat màxima 40Km/h i aparcament permès.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
El motiu de col·locar semàfors en totes les cruïlles obeeix a qüestions de seguretat vial, 
ja que el pas de vianants és molt freqüent. Amb la presència d’aquests, el que es busca 
és que els carrers no siguin eixos segregadors pels vianants, i que a la vegada, el tràfic 
rodat noti que està en una zona on ha de compartir l’ús de l’espai públic. La reducció de 
la velocitat a 40Km/h, també fa que s’entengui que aquelles vies no estan destinades al 
desplaçament ràpid, sinó a la convivència amb altres modes i activitats existents dins 
d’una ciutat. 
 

• Carrers veïnals (Tercer nivell de funcionalitat) 
 

Es tracta d’un teixit viari eminentment local. La calçada és única i amb un sol sentit de 
circulació, amb prioritat per vianants (veure figures 44, 45 i 46). La velocitat màxima és 
de 20 Km/h, i en els carrers amb secció transversal major a 10m es permet 
l’aparcament. Es promouen la creació d’àrees ambientals on estigui restringida al 
màxim la circulació, i el transport públic no estigui permès. 
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Figura 44. Secció tipus dels carrers veïnals de secció 10 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
 
 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 90 - 
  

 
 

Figura 45. Secció tipus dels carrers veïnals de secció 8 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 46. Secció tipus dels carrers veïnals de secció 6 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Els carrers veïnals són clarament zones on la prioritat en tots els nivells és dels vianants. 
La seva reduïda secció de pas fa que s’emmarquin dins de zones residencials i de difícil 
accés, cosa que ha promogut casi de forma espontània, l’ús d’un altre tipus de 
desplaçaments i activitats a la zona. El que es pretén és cuidar aquests altres tipus de 
desplaçaments que s’han generat i, a la vegada, incentivar-ne encara més (veure figura 
47). 
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Figura 47. Carrer de prioritat invertida amb pas de vehicles amb secció de 2,60m i pilones a un cantó. 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
A causa de les seves dimensions el transport públic no està permès, juntament amb 
qualsevol tipus de parada o estacionament. La limitació de la velocitat a 20 Km/h fa que 
els vehicles no escullin aquests tipus de carrers dins de la seva ruta. 
 
Dins dels carrers veïnals s’han hagut d’incloure, donada la tipologia de carrers existents 
a la ciutat, un nou grup de carrers, definits per a vianants. 
 
 

• Carrers per als vianants 
 

Aquests contenen una secció transversal menor a 6 metres i són eminentment per a 
vianants La relació entre amplada de vorera i amplada total del carrer pot oscil·lar entre 
el 40 i el 60%. L’amplada mínima de les voreres és de 2,5 metres i la secció serà 
flexible (veure figura 48 i 49). Es defineixen passos de vianants cada 100m com a 
mínim i es donen indicacions clares sobre materials d’urbanització, arbrat, disposicions 
de serveis, guals i totes les característiques pertinents. 
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Figura 48. Secció tipus dels carrers veïnals per als vianants de secció 6 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 49. Secció tipus dels carrers veïnals per als vianants de secció 6 m.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Aquest tipus de carrers disposen en la major part, d’un sistema de fitons mòbils a l’inici 
de cadascun d’ells (veure figura 50) 
 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 95 - 
  

 
 

Figura 50. Carrer per a vianants de 2,60m d’ample amb fitons i límit de velocitat 20Km/h.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
 
L’accés a aquests carrers està destinat únicament als veïns que  hi tinguin les places de 
pàrquing. L’ample de les voreres es limita pel pas de serveis mínims. En tractar-se de 
carrers per a vianants s’entén que els elements d’urbanització han d’estar degudament 
estudiats i distribuïts, segons documents i estudis que s’han de realitzar sobre aquestes 
vies. 
 
6.7.3 Nova ordenació de l’espai intern del sistema viari 
 
Es va donar una nova ordenació a l’espai intern del sistema viari, mitjançant seccions 
estandaritzades que permetessin atorgar ampliacions o reduccions de les capacitats i 
dels usos dels vials als tres nivells de funcionalitat prèviament establerts. 
 
Massa sovint l’ordenació del sòl qualificat de sistema viari s’ha fet de manera 
fragmentada en el temps i en l’espai, fruit de múltiples solucions particulars dels 
corresponents projectes d’urbanització, d’arranjament o de manteniment, sense que 
imperés una idea global integrada ni coordinada.  
 
Amb l’objectiu d’impedir aquestes situacions, el pla va definir unes directrius 
d’ordenació de l’espai dels sistema viari estandaritzades i regulades segons unes 
determinades tipologies de seccions transversals que s’associen a cadascun dels carrers 
de la ciutat segons el nivell funcional que se’ls hagi atribuït i la seva amplada prevista 
en el planejament. 
 
La finalitat d’aquest catàleg de seccions és donar un esquema clar dels tipus de 
materials, usos, elements de drenatge, elements semafòrics, vials, sistemes de reg, etc. 
Que ha de contenir cada carrer en funció de la catalogació que tingui dins del pla 
director de mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat. És important preveure que en totes 
aquelles actuacions de rehabilitació o reparació d’elements urbans, el constructor ha de 
tenir molt ben definit els elements i la manera de col·locar-los en la via on es trobi. És 
una manera d’ordenar tant les vies de nova construcció com les existents. 
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6.8 SÍNTESI I CONCLUSIÓ DEL PLA 
 
Per valorar el pla de mobilitat de L’Hospitalet és molt important situar-lo en el context 
que es va elaborar, tant en termes jurídics com socials. La seva motivació s’emmarca  
en l’època de grans canvis urbanístics a la ciutat, programats en un sostre de 10 anys.  
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SÍNTESI DEL PLA DE MOBILITAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
 

 
Habitants Any d’estudi Antecedents Denominació Ents metodològic 

260.000 2001 

-L’H. 2010. 
    -Cimera de Río de         

Janeiro. 
    -Carta Aalborg. 
    -Conferència de Lisboa. 
    -Declaració de 

Hannover. 

“Pla de Mobilitat 
Sostenible de L’Hospitalet 

de Llobregat” 

-Agència de 
Desenvolupament Urbà 
(ADU). 
-Assessoria externa. 

Finalitat Elements d’estudi Diagnosi Actuacions previstes Situació actual 
-Executar L’H.2010 en 
condicions de mobilitat 
sostenible. 
-Promoció i prolongació  
del transport públic. 
-Jerarquització de la xarxa 
viària a favor dels vianants 
i bicicletes. 
-Incrementar la seguretat 
vial i l’accessibilitat a les 
zones residencials i 
lúdiques. 

-Impacte Ambiental 
-Xarxa viària 
-Contaminació acústica 
-Aparcaments 
-Seguretat vial i dels 
vianants 

-Fragmentació urbana per 
les línies fèrries i la Gran 
Via. 
-Xarxa viària residencial 
molt irregular, amb 
seccions de pas 
insuficients. 
-Manca de vertebració de 
la xarxa viària. 
-Concentració dels fluxos 
de circulació als carrers 
amb més capacitat.  
-Càrregues desequilibrades 
i asimètriques de trànsit. 

-Nova articulació 
estructural de la xarxa 
viària. 
-Nova jerarquització 
funcional de la xarxa 
viària. 
-Nova ordenació de l’espai 
intern del sistema viari. 
-Increment residencial i 
oferta hotelera i lúdica. 

-Nova jerarquització de la 
xarxa, introducció de 
carrers de prioritat 
invertida. 
-Soterrament parcial de les 
línies fèrries. 
-Construcció de noves 
zones residencials. 
-Soterrament de la Gran 
Via. 
-Actuacions no previstes 
en el pla: tramvia, línia 9 
de metro, aparcament 
subterranis, etc. 

 
Taula 2. Síntesi del Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat.  

Font: Elaboració pròpia, 2008 
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El Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat està redactat enmig d’un buit legislatiu 
en matèries de sostenibilitat. La primera llei que regula aquest terme apareix al 9/2003, 
llei de la mobilitat. A més, constitueix una de les primeres ciutats dins del territori 
Espanyol, que elaboren un manifest d’intencions cap a la mobilitat sostenible.  
 
La voluntat per definir un programa sostenible dins de la mobilitat, ve motivada per la 
gran actuació urbanística que representa L’Hospitalet 2010. El procés que es va seguir 
va ser invers al formalment correcte, ja que primerament es van redactar les actuacions 
que es durien a terme, i al cap de 2 anys, un cop ja estaven iniciades algunes d’aquestes 
obres, es va elaborar el Pla de Mobilitat. 
 
Dins del marc legal actual de la llei 9/2003 de mobilitat, el pla de mobilitat de 
L’Hospitalet de Llobregat, no va realitzar un estudi de transport i distribució de 
mercaderies profund durant la seva redacció. La seva catalogació actual és de macro Pla 
Específic, ja que conté múltiples plans d’aquesta tipologia. 
 
La gran dimensió demogràfica de la ciutat, actualment obligaria a fer un estudi molt 
més profund de la mobilitat dins de la seva xarxa viària, i la corresponent als vianants i 
bicicletes. És una traça viària complexa, ja que en els seus orígens tenia usos de ciutat 
dormitori, donada la gran proximitat amb la ciutat de Barcelona. El seu creixement s’ha 
efectuat per cicles des del centre cap a la perifèria. La traça urbana del centre no segueix 
una estructura clara, i al seu voltant han anat creixent nuclis perifèrics sense una  
planificació ordenada. 
 
La principal regulació que pretén el Pla de Mobilitat de L’Hospitalet és jerarquitzar tota 
la xarxa viària dins de la ciutat. És de gran importància ja que la irregularitat de la traça 
en la major part de la ciutat, ocasiona fluxos circulatoris caòtics, absorbint en ocasions 
tràfic pesat en carrers que no disposen de les dimensions necessàries. Els carrers de 
prioritat invertida constitueixen una tipologia molt clara de secció per tal de protegir al 
vianant i donar-li preferència respecte al vehicle. La construcció a un mateix nivell de 
calçada i aceres, accentua aquesta prioritat. 
 
A diferència de Mataró o Terrassa, la ciutat de L’Hospitalet no disposa d’un flux 
majoritari de modes de transport sostenibles, com els desplaçaments a peu o en 
bicicleta. La major part que es produeixen al centre són amb vehicle privat. Un dels 
factors que ho justifica és que la ciutat ha crescut de forma segregada, formant barriades 
al voltant del centre urbà. Aquests nuclis se situen, en ocasions, a una distancia, 
considerable amb l’afegit de la disparitat dels cànons urbanístics entre uns i altres barris.  
En aquest marc és important potenciar les relacions entre barris a partir d’una xarxa de 
transport públic eficaç i organitzada, amb freqüències de pas constants i puntuals. Per 
evitar un creixement dispar entre zones, es necessita un pla conciliador que no segregui 
entorns, que uniformitzi solucions i que estableixi un objectiu clar per a cadascuna de 
las parts que conformen el conjunt. 
 
Les grans infraestructures viàries com la Gran Via i la xarxa ferroviària, han suposat 
una barrera física molt important dins de la ciutat, que ha condicionat el creixement de 
les diferents zones segregades. És vital per la ciutat, si pretén convertir-se en una ciutat 
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Europea moderna i competitiva, minimitzar aquests condicionants per tal de no separar i 
condicionar les relacions actives dins de la ciutat. 
 
El pla de L’Hospitalet segueix a grans trets la filosofia dels Plans Directors de Mobilitat 
actuals, tot i que l’esquema i fases d’estudi no estiguin regulades actualment. Es posa de 
manifest que un objectiu d’aquest, en primer lloc ha estat fer un inventari de totes les 
tipologies de carrers existents a la ciutat, i en segon lloc, proposar una ordenació dins de 
tres o quatre tipologies genèriques. Aquesta classificació ha constituït la base per 
realitzar un esquema d’actuacions futures sobre cada carrer, i així, ordenar i 
sistematitzar les actuacions de les operacions de manteniment i obres que es duguin a 
terme.  
 
No cal oblidar que la sosteniblitat es promou des de l’origen, és a dir, partint de les 
actuacions més petites que es duguin a terme dins de la ciutat. Hi ha una part important 
d’obres que s’executen i posteriorment es soterren, quedant en l’oblit tots els materials i 
sistemes aplicats. Qualsevol obra que s’executi dins del medi urbà forma part del 
conjunt, i per tant, és necessari implicar-s’hi. Tal com va expressar en la Teoria General 
de Sistemes Luidig Von Bertallanffly, l’any 1925, amb l’estudi independent de 
cadascuna de les parts que conformen el conjunt no es determina el funcionament global 
del sistema; són imprescindibles les relacions d’uns amb els altres. 
 


