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RESUM 

 

Martorell és un municipi del Baix Llobregat que per la seva situació territorial és el centre estratègic 

de comunicacions de la comarca. El desenvolupament industrial s’ha beneficiat d’aquesta condició i 

ha fet que Martorell experimenti un fort creixement en els darrers anys. 

Per fer front a aquest creixement, l’Ajuntament de Martorell ha donat llum verda a l’execució del 

planejament urbanístic de La Sínia, un terreny de quasi 300.000m2 situat a l’oest del municipi. 

A partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Martorell, el present projecte és un estudi de la 

mobilitat del sector de La Sínia.  

Amb l’estimació dels desplaçaments que generarà l’àmbit, que es calcula mitjançant el Decret 

344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i tenint en compte l’encaix 

de La Sínia dins el municipi, es pretén definir com ha de ser estructurada aquesta mobilitat per tal 

que s’adapti al màxim a les necessitats requerides pel sector i a la resta de Martorell. 

Així doncs, es realitzen una sèrie de propostes relacionades, entre d’altres, amb la xarxa d’itineraris 

per a vianants, amb la xarxa de transport col·lectiu o amb la xarxa d’itineraris per a bicicletes. 

Posteriorment, l’avaluació d’aquestes propostes permet escollir el conjunt d’actuacions més viables 

per garantir una mobilitat sostenible, segura i d’integració social. 
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1 OBJECTIUS 
 

El present document és un estudi de la mobilitat del nou desenvolupament urbà del sector La Sínia 

que l’Ajuntament de Martorell té previst iniciar el segon trimestre de l’any 2009. 

Els objectius de redacció d’aquest estudi són: 

 -Realitzar una diagnosi de la mobilitat actual de Martorell. 

-Avaluar l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació i la 

capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de 

transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

 -Definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat 

generada en l’àmbit d’estudi es caracteritzi per la màxima eficiència prioritzant l’ús dels modes de 

transport més sostenibles. 

-Valorar la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera 

sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor/a per 

col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 
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2 INTRODUCCIÓ 
 

Martorell és un municipi de 25.488 habitants situat al nord de la comarca del Baix Llobregat (veure 

figura 2.1), a la cruïlla que formen la depressió prelitoral i la vall del riu Llobregat. Pel nord, per sobre 

de la colònia de Can Bros, limita amb el terme municipal d’Abrera, a l’est, el riu Llobregat fa de línia 

divisòria amb el de Castellbisbal i, el Congost, ho fa amb el de Sant Andreu de la Barca. A l’oest limita 

amb els termes municipals de Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires (veure figura 2.2). 

Martorell té una superfície total de 12,9 km2 i es troba a 33 km de la capital de la província, 

Barcelona. El municipi té una densitat de 2.025,4 habitants/km2, la població activa resident és de 

10.921 habitants i el número de llocs de treball localitzats és de 24.685. 

 

 

Fig. 2.1  Situació geogràfica del municipi de Martorell 
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Fig. 

Font: 

 

El riu Anoia, afluent del riu Llobregat, 

casc antic del poble, amb els barris de Rosanes, L’Illa, La Mina i el Pont del Diable. A la zona nord es 

troba una zona residencial i les instal·lacions industrials del municipi: els barri

Buenos Aires, Les Bòbiles, El Pla, Can Carreres i Torrent de Llops i els polígons industrials de Seat , 

Solvay i La Torre (veure figura 2.3). Al nord

 

 2.2  Terme municipal de Martorell 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

El riu Anoia, afluent del riu Llobregat, divideix el poble en dues parts. A la zona sud es troba La Vila, el 

casc antic del poble, amb els barris de Rosanes, L’Illa, La Mina i el Pont del Diable. A la zona nord es 

troba una zona residencial i les instal·lacions industrials del municipi: els barris de Camí Fondo, 

Buenos Aires, Les Bòbiles, El Pla, Can Carreres i Torrent de Llops i els polígons industrials de Seat , 

). Al nord-est de Martorell hi ha la colònia de Can Bros.
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Fig. 2.3  Distribució dels barris de Martorell 

 

El desenvolupament industrial s’ha beneficiat de la condició de Martorell com a nus de 

comunicacions: autopista a València, carreteres a Lleida, a Terrassa, a Olesa, a Vilafranca, a Piera i a 

Capellades, ferrocarrils de la Renfe (línia de Tarragona a Barcelona per Vilafranca) i dels Ferrocarrils 

Catalans (a Igualada i a Manresa). La industria menestral i manufacturera és molt antiga a Martorell, 

però no es consolidà fins que es creà la colònia fabril de Can Bros (s.XIX), dedicada al tèxtil, que 

perdurà fins el 1967. A la primera meitat del s.XX, era molt important la industria tèxtil (filats i teixits 

de cotó), amb empreses de forta tradició com la fàbrica de Vapor o la del Molí Fariner. També hi 

tenia una gran tradició la indústria paperera (fàbrica del Molí Paperer, avui tancada), i la mecànica 

(fàbriques de motors i mobles metàl·lics). Amb el desenvolupament dels anys seixanta cresqué molt 

la construcció comportant un augment demogràfic important (veure figura 2.4). Durant aquests anys 

es creà el polígon industrial de La Torre i s’hi instal·là la gran indústria, representada per CPC, del ram 

de l’alimentació, el complex Solvay, del sector químic i la Seat, del ram de l’automoció, que hi té un 

centre de producció i el centre d’investigació. Altres rams que hi són representats són el de plàstics i 

cautxú, paper i arts gràfiques, fusta, tèxtil i ceràmica. 
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Fig. 2.4  Evolució demogràfica de Martorell (1717-2007) 

 

Com es pot observar a la figura 2.5, Martorell té una ocupació major en el sector industrial que la 

mitjana de la comarca i de Catalunya, reafirmant així la importància de la indústria per l’economia del 

poble. 

 

Fig. 2.5  Percentatge d’ocupació per grans sectors d’activitat l’any 2001 
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Fig. 2.6  Autocontenció i autosuficiència de Martorell (1986

Tal com s’observa a la figura 2

anys. Aquest fet demostra que Martorell s’està convertint en una “ciutat dormitori”, 

d’autocontenció relaciona els treballadors residents q

total de treballadors residents, és a dir, permet detectar quina és la capacitat que té el municipi de 

retenir treballadors residents.

L’autosuficiència també ha disminuït, però no ho ha fet de forma regular 

Aquesta taxa relaciona els treballadors residents d’una població que treballen en el propi municipi 

respecte del total dels llocs de treball de la localitat, és a dir, posa de manifest la capacitat de cobrir 

els llocs de treball amb treballadors residents al propi municipi.

hagut una davallada de quasi un 20% 

Martorell resideixen al municipi
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Autocontenció i autosuficiència de Martorell (1986-

 

a la figura 2.6, l’autocontenció ha disminuït significativament en els darrers 20 

anys. Aquest fet demostra que Martorell s’està convertint en una “ciutat dormitori”, 

relaciona els treballadors residents que treballen en el propi municipi respecte del 

total de treballadors residents, és a dir, permet detectar quina és la capacitat que té el municipi de 

retenir treballadors residents.  

L’autosuficiència també ha disminuït, però no ho ha fet de forma regular 

relaciona els treballadors residents d’una població que treballen en el propi municipi 

respecte del total dels llocs de treball de la localitat, és a dir, posa de manifest la capacitat de cobrir 

eballadors residents al propi municipi. Per tant, en els darrers anys hi ha 

davallada de quasi un 20% que indica que menys d’una quarta part dels treballadors de 

Martorell resideixen al municipi. 
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3 LA MOBILITAT A MARTORELL 
 

Abans de presentar la mobilitat a Martorell, és interessant conèixer els serveis i llocs d’interès 

general de què disposa el municipi (veure figura 3.1). El repartiment de les zones verdes, els 

equipaments esportius i els centres d’ensenyament primari resulta més homogeni que en el cas dels 

centres d’ensenyament secundari i els centres mèdics, situats a l’extrem sud del municipi. 

 

 

 

Fig. 3.1  Focus atraients i llocs d’interès principals de Martorell 
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3.1 Vianants 

 

Martorell no disposa de cap estructura cartografiada d’itineraris per a vianants dins el municipi, però 

cal citar que disposa d’alguns vials amb mitjanes o voreres amb suficient amplada per formar part de 

la xarxa d’itineraris per a vianants.  

Tots els carrers de Martorell disposen de voreres que permeten als vianants desplaçar-se de 

qualsevol indret del municipi a un altre amb unes condicions d’espai i accessibilitat assequibles. A 

més a més, el casc antic està format per un gran nombre de carrers que són d’ús exclusiu per a 

vianants i disposen de plataforma única. Les figures mostrades a continuació mostren alguns 

d’aquests carrers. 

 

 

Fig. 3.2  Fotografia del C/Pep Ventura 
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Fig. 3.3  Fotografia de la Rambla de les Bòbiles 

 

 

Fig. 3.4  Fotografia del C/Puig del Ravell 
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3.2 Transport col·lectiu 

 

Martorell ofereix un sistema de transport urbà format per quatre línies de bus. L’any 2006 va 

comptar amb una mitjana de 181.800 usuaris (15 usuaris per expedició), un nivell d’ocupació mitjana 

força baix. A continuació es mostra l’oferta del transport urbà de Martorell a la taula 3.1 i el 

recorregut de les quatre línies: 

 

Línia 
Expedicions/dia 

Feiners Dissabtes Freqüència 

L1. FGC Martorell-Enllaç (feiners i dissabtes) 14 - 28 8 - 16 28’ - 60’ 

L2. FGC Martorell-Enllaç (feiners i dissabtes) 14 - 28 8 - 16 28’ - 60’ 

L3. Can Bros/Pou del Merli (feiners) 2 - - 

L4. Can Bros/Pou del Merli (dissabtes) - 2 - 

 

Taula 3.1  Oferta transport urbà de Martorell 

 

 

Fig. 3.5  Recorregut de la L1 FGC Martorell-Enllaç (feiners i dissabtes)  
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Fig. 3.6  Recorregut de la L2 FGC Martorell-Enllaç (feiners i dissabtes) 

 

 

Fig. 3.7  Recorregut de la L3 Can Bros/Pou del Merli (feiners) 
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Fig. 3.8  Recorregut de la L4 Can Bros/Pou del Merli (dissabtes) 

 

Pel que fa al transport interurbà, Martorell, que forma part de la zona tarifària 3 del sistema tarifari 

integrat, disposa de servei ferroviari i de busos interurbans.  

Martorell és el punt d’encreuament de dos eixos ferroviaris: la línia de ferrocarril de Barcelona a 

Manresa i Igualada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la línia de RENFE de Barcelona a 

Tarragona. Les estacions que donen cobertura a aquests eixos són:  

� Estació Martorell-Central (FGC): el dia 21 de maig del 2007 entrà en servei aquesta estació de 

la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ubicada al barri de Can 

Carreres, al costat de l’actual estació de Martorell de rodalies Renfe que funciona com a 

intercanviador entre ambdós serveis ferroviaris. Aquesta proximitat permet ara fer la 

connexió entre les dues estacions pel carrer en un parell de minuts. En un futur està previst 

un enllaç directe entre l’estació de Renfe i de FGC. L’estació té un servei amb una freqüència 

mitjana de pas d’un tren cada cinc minuts destinació Barcelona en hora punta, des de la 

posada en servei fins les 8:30. En hores vall, la resta del dia, els usuaris disposen d’un tren 

cada vuit minuts i mig en sentit Barcelona. Pel que fa als trens que es dirigeixen en direcció 

nord, cap a Igualada i Manresa, el servei durant tot el dia és d’un tren cada hora en direcció 

Igualada, un en direcció a Manresa i dos en direcció a Olesa. Tots els trens de les línies que 
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facin parada a Martorell-Central també ho faran a Martorell-Enllaç. L’estació té una 

superfície de 950m2 i disposa d’aparcament per a 116 cotxes. 

� Estació de Martorell-Enllaç (FGC): és l’estació més important de la xarxa del Metro del Baix 

Llobregat i la línia Llobregat-Anoia dels FGC. És el punt on es divideixen les línies de Manresa i 

Igualada i és on es troben els tallers i el dipòsit principal de la línia. Va ser inaugurada el 1912 

i actualment compta amb un gran nombre de vies, els tallers i el dipòsit es troben en una nau 

amb deu vies i dos annexes laterals i la zona de viatgers està formada per tres vies i dues 

andanes. Aquesta estació disposa un gran aparcament per facilitar la intermodalitat cotxe-

tren. 

� Estació de Martorell-Vila (FGC): està situada al terme municipal de Castellbisbal i al costat del 

Pont del Diable, envoltada de ponts viaris, i per tant dóna cobertura al nucli antic de 

Martorell. Va ser inaugurada el 1912, amb la obertura de la línia Barcelona-Martorell. Té 

dues vies amb andanes laterals i l’aparcament és de dimensions força reduïdes. 

� Estació de Martorell (Renfe): l’any 1865 va arribar a Martorell la línia de Barcelona-

Tarragona, que va ser la tercera que es va posar en servei a Catalunya. Es troba situada 

paral·lelament a l’estació de Martorell-Central i permet una connexió ràpida amb els FGC i 

els autobusos interurbans. La remodelació de l’estació del 2007 va comportar la creació d’un 

pas subterrani per creuar les vies i d’un aparcament per de 425 places per a vehicles. 

A continuació es detalla el servei de transport interurbà format per les xarxes ferroviàries i les línies 

de busos interurbans: 

- Quatre línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que disposen de dues parades al 

terme municipal de Martorell: Martorell-Enllaç i Martorell-Central. La parada Martorell-Vila, 

situada al terme municipal de Castellbisbal cobreix el casc antic de Martorell. Les línies són: 

� R6 (FGC: Pl. Espanya-Igualada) amb 37 expedicions al dia. 

� S4 (FGC: Pl. Espanya-Olesa de Montserrat) amb 21 expedicions diàries. 

� S8 (FGC: Pl. Espanya-Martorell Enllaç) amb 22 expedicions al dia. 

� R5 (FGC: Pl. Espanya-Manresa Baixador) amb 35 expedicions diàries. 

- Dues línies de Rodalies Renfe que disposen d’una única parada situada a l’estació de 

Martorell-Central. 

� C4 (Renfe: Sant Vicenç de Calders-Manresa) amb 70 expedicions diàries i una 

freqüència de pas d’entre 7 i 33 minuts. 

� C7 (Renfe: Martorell-L’Hospitalet de Llobregat) amb 23 expedicions al dia 

amb una freqüència de pas d’entre 7 i 33 minuts. 
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- Cinc línies de bus Soler i Sauret S.A. amb vàries parades dins el municipi (la més propera al 

sector de La Sínia es troba a la Rambla de les Bòbiles): 

� L64, entre Martorell i Barcelona, amb 16 expedicions diàries. 

� L65, entre Martorell i Sant Just Desvern, amb 15 expedicions al dia. 

� L68, entre Martorell i Barcelona, amb 6 expedicions diàries. 

� L69, entre Martorell i Barcelona, amb 6 expedicions al dia. 

� N50, la línia nocturna entre Martorell i Barcelona amb 6 expedicions a la nit i 

amb única parada a Martorell-Enllaç. 

- Quatre línies de bus La Hispano Igualadina S.A. amb deu parades al municipi: 

� Línia entre Martorell i Esparraguera amb 23 expedicions diàries. 

� Línia entre Igualada i Barcelona (per Capellades) amb 12 expedicions al dia. 

� Línia entre Can Brians i Barcelona (per Martorell) amb 4 expedicions diàries. 

� Línia entre Martorell i Montserrat Park amb 5 expedicions al dia. 

- Una línia de bus La Vallesana S.A. amb parada a l’estació Martorell Central: 

� Línia C2 entre Martorell i Sabadell amb 3 expedicions diàries. 

- Una línia de bus Transports Generals d’Olesa amb dues parades al municipi: 

� Línia M4 entre Martorell i Olesa amb 6 expedicions al dia. 

Martorell és un municipi, doncs, amb un transport col·lectiu urbà reduït degut a la poca utilització 

que pateix i a les distàncies relativament curtes entre els extrems més allunyats. En contrast amb el 

transport urbà, el transport col·lectiu interurbà es caracteritza per un ampli ventall de línies i 

expedicions, tant en l’àmbit ferroviari com en el cas dels autobusos, que uneixen Martorell amb la 

capital del país i amb les poblacions importants dels voltants. 

 

3.3 Bicicletes 

 

Actualment, Martorell no disposa de cap espai urbà específic per al qual hi circulin les bicicletes de 

forma segregada. No obstant això, dins el nucli urbà hi ha diferents vials on la circulació de les 

bicicletes resulta compatible amb els vianants o amb el trànsit motoritzat. Seria interessant que el 

nou sector de La Sínia oferís una xarxa d’itineraris per a bicicletes que amb el temps s’estengués 

arreu del municipi per unir els principals focus atraients. 
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Dins el terme municipal hi passa la Via Verda del Llobregat que connecta el municipi des del Pont del 

Diable (a l’estació de FGC Martorell

moltes les mancances que presenta.

Tan sols existeix un camí destinat a vianant

(paral·lel al complex esportiu del Torrent de Llops) que al tractar

envoltada per zona verda és un espai apte per la circulació amb bicicleta. Malgrat tot, no disposa d

cap tipus de senyalització horitzontal ni vertical al respecte.

 

3.4 Vehicles 

 

Martorell compta amb 19.708 vehicles, segons dades del 2007, i el parc mòbil es distribueix en: 

14.993 turismes, 1.415 motocicletes, 2.401 camions i furgonetes, 73 tractors in

autobusos i altres vehicles (veure

per cada 1.000 habitants. 

Fig. 3.9 

 

Segons el nombre de vivendes de primera 

turismes/habitatge i de 0,15 motocicletes/habitatge i el nombre de places de garatge és de 9.538 

l’any 2006. 

7%

13%
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Martorell és un municipi que pot presumir de ser un punt de convergència de les principals vies de 

comunicació del país. El fet que sigui proper a la ciutat de Barcelona és un dels motius principals pels 

quals exerceix aquest paper i així, les vies que uneixen la capital del país amb les províncies de Lleida 

i Tarragona, inclús, amb ciutats com Saragossa i València passen pel municipi. 

El municipi està envoltat d’una xarxa supramunicipal formada per: 

∗ L’autopista AP-7 (que recorre el país pel litoral i prelitoral) passa pel sud del municipi. 

∗ L’autovia A-2 (que connecta Barcelona, Lleida, Saragossa i Madrid) per l’est. 

∗ La carretera B-224 uneix Piera i Masquefa amb Martorell i amb l’AP-7 i l’A-2 a l’oest del 

municipi. 

∗ La carretera C-243b enllaça Gelida amb el casc antic de Martorell pel sud. 

∗ La carretera BV-2443 uneix la carretera de Gelida amb la carretera B-224 a l’oest de 

Martorell. 

 

Fig. 3.10  Xarxa viària supramunicipal de Martorell 

Enllaç AP-7 amb A-2 

AP-7 

A-2 

B-224 

BV-2433 

C-243b 
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Les infraestructures que presenten unes intensitats de trànsits majors són l’autopista i l’autovia, ja 

que són les principals vies del país i a més a més, comuniquen amb la resta de comunitats autònomes 

espanyoles. La carretera de Piera o B-224 també presenta intensitats força elevades ja que és una 

porta d’entrada pels pobles situats a l’oest de Martorell a les vies ràpides que porten a la capital. A la 

taula 3.2 es poden observar les intensitats mitjanes diàries (IMD) d’aquestes vies mesurades a l’any 

2008. 

 

Carretera IMD (vehicles/dia) % vehicles pesants 

Autopista AP-7 71.173 19,55 

Autovia A-2 113.110 20,00 

Enllaç AP-7 amb A-2 39.592 21,38 

B-224 (km.22,5) 11.032 7,00 

C-243b (km. 0,5) 1.996 15,00 

BV-2433 (km.1,3) 2.857 16,63 

 

Taula 3.2  IMD de la xarxa viària supramunicipal de Martorell l’any 2008 

Font: RACC, Diputació de Barcelona i Acesa Autopistas 

 

La xarxa viària principal de Martorell s’estructura principalment a partir de les travesseres urbanes de 

les carreteres intermunicipals al seu pas pel municipi. Així, es tenen com a principals carrers l’antiga 

N-II que creua el municipi des de La Vila fins al polígon industrial de la Seat i la prolongació de la 

carretera B-224 dins el poble fins a connectar amb l’antiga N-II (veure figura 3.11): 

- Carrer del Mur. 

- Avinguda de Pau Claris 

- Avinguda del Comte de Llobregat. 

- Rambla de les Bòbiles. 

- Avinguda dels Germans Martí. 
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Fig. 3.11  Principals carrers de Martorell 

 

Anteriorment, la línia de ferrocarril de la Renfe exercia de barrera arquitectònica entre els barris de 

Buenos Aires i de Camí Fondo, però a principis dels anys 90 va ser soterrada, convertint-se en l’actual 

zona verda del passeig de Catalunya. Un altre factor que encara avui esdevé un obstacle per la 

unificació de La Vila amb els barris més nous és el riu Anoia. El fet que tan sols un pont uneixi les 

dues meitats del municipi restringeix en certa manera la mobilitat. Seria interessant estudiar la 

viabilitat de construir un altre pont paral·lel a l’actual per obrir una altra via entre els barris. 

 

 

 

C/ del Mur 

Av. de Pau Claris 

Av. del Comte de Llobregat 

Rambla de les Bòbiles 

Av. dels Germans Martí 
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3.5 Distribució modal 

 

A Martorell, del total de viatges generats diàriament, aproximadament la meitat són interns (amb 

origen i destí dins el propi municipi) i l’altra meitat externs, segons dades de l’Enquesta de Mobilitat 

Obligada de l’any 2001 [2]. 

Pel que fa a la distribució modal dels desplaçaments interns i externs, a la taula 3.3 es poden 

observar els diferents modes de transport. Es pot apreciar l’ús predominant del vehicle privat en els 

desplaçaments interns i externs però també resulta interessant el grau d’utilització del transport 

col·lectiu en els desplaçaments externs. 

 

Mode de desplaçament Desplaçaments interns Desplaçaments externs 

no motoritzat 34,9% 0,20% 

vehicle privat 59,9% 77,1% 

transport col·lectiu 5,20% 22,7% 

 

Taula 3.3  Distribució modal de la mobilitat per estudis i treball de Martorell (>15 anys) any 2001 

Font: EMO 2001 [2] 
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4 L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL SECTOR DE LA SÍNIA 
 

En aquest apartat, a més a més de donar una descripció de com serà l’actuació urbanística de La 

Sínia, es defineix la situació actual i l’oferta de les xarxa de vianants, de bicicletes, de vehicles i de 

transport col·lectiu a l’entorn d’aquesta actuació. 

El nou barri s’anomena La Sínia i està situat a l’oest del municipi, delimitat pel barri de Torrent de 

Llops i l’autopista AP-7 d’accés a l’A-2 (veure figura 4.1). 

Al plànol A.1 de l’annex A es mostra la ubicació de l’àmbit de La Sínia dins el municipi. 

 

 

Fig. 4.1  Ubicació del sector La Sínia 

 

El planejament de La Sínia s’ha realitzat en dues fases, La Sínia I i La Sínia II. És per això que es 

definirà cada fase i se’n calcularà la mobilitat generada per separat per després unificar-les i realitzar 

l’estudi de mobilitat total de la zona. 

La Sínia 
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La Sínia ocupa una superfície total de 294.697,16m2 que conté zones residencials, zones 

d’equipaments i zones verdes. La vialitat que delimita el sector està formada pels següents carrers 

(veure figura 4.2): 

� C/ Puig del Ravell ,pel sud. 

� C/ Ausiàs March, pel sud-est (veure figura 4.3). 

� C/ Barons de Castellvell, pel sud-oest (veure figura 4.4). 

� C/ Enric Prat de la Riba, per l’est (veure figura 4.5). 

 

 

 

Fig. 4.2  Vialitat que delimita l’àmbit de La Sínia 

C/Enric Prat de la Riba 

C/Puig del Ravell 

C/Barons de Castellvell C/Ausiàs March 

Sínia II 

Sínia I 
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Fig. 4.3  Fotografia del C/Ausiàs March 

 

 

Fig. 4.4  Fotografia del C/Barons de Castellvell 
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Fig. 4.5  Fotografia del C/Enric Prat de la Riba 

 

4.1 Relació d’usos i necessitats 

 

Per avaluar la mobilitat generada a l’àmbit de La Sínia s’han de conèixer els diferents usos que es 

donaran a les superfícies de sòl o sostre construït i el nombre d’habitatges que s’hi construiran.  

En el cas de La Sínia I, amb 128.897,16m2, el sòl d’aprofitament privat es dividirà en sòl residencial i 

sòl comercial, essent aproximadament un 17% del sòl total. La zona residencial inclourà 1.100 

habitatges plurifamiliars amb un 30% del total (330) de protecció oficial i concertats i el restant 70% 

(770) d’habitatges lliures. Els blocs que es construiran seran de tres tipologies diferents: plurifamiliars 

de volumetria específica, plurifamiliars de volumetria específica i usos comercials a la planta baixa i 

plurifamiliars de volumetria específica i usos comercials. 

Els equipaments es situaran al nord, formant un 14% del total del sòl, que segurament es destinaran 

a equipaments esportius i docents. 

Les zones verdes i espais lliures es dividiran en sistema de parcs i jardins i sistema de parc urbà i 

conformaran pràcticament un 40% del sòl total. L’àrea situada entre els edificis es considera zona de 

jardí tot i ésser d’ús públic i el parc urbà té dues ubicacions: paral·lelament al carrer Enric Prat de la 

Riba, al llarg del que serà l’eix comercial de La Sínia I i a l’extrem nord, adjacent a la zona 

d’equipaments. 
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La taula 4.1 mostra les superfícies dels diferents usos del sòl en el sector de La Sínia I. 

 

 Ús del sòl 
Superfície 

m2 sòl % m2 sostre 

Cessions d’espai públic 

Sistema viari 37.398,56 29,01 - 

Sistema de zones verdes 51.493,23 39,95 - 

Equipaments 17.632,83 13,68 17.632,83 

Total sòl públic 106.524,62 82,64 17.632,83 

Sòl privat 

Residencial 21.056,71 16,34 99.216,00 

Comercial 1.315,83 1,021 6.200,00 

Total sòl privat 22.372,54 17,36 105.416,00 

Total 128.897,16 100 123.048,83 

 

Taula 4.1  Superfícies del sector La Sínia I 

 

La distribució dels usos en l’àmbit de La Sínia I es veuen a continuació, a la figura 4.6. 
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Fig. 4.6  

 

Fig. 4.6  Distribució dels usos a La Sínia I 

Habitatge plurifamiliar + Terciari PB 

Habitatge plurifamiliar 

Habitatge plurifamiliar HPO/HPC 

Habitatge plurifamiliar + Terciari 

Parcs i jardins 

Parc urbà 

Equipaments 

Memòria 
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A La Sínia II, amb 110.000m2, el sòl d’aprofitament privat es dividirà en sòl residencial i sòl comercial, 

essent aproximadament un 15% del sòl total. La zona residencial estarà formada per 867 habitatges 

plurifamiliars, 429 seran de protecció oficial i concertats i els 438 restants seran habitatges lliures. Els 

blocs que es construiran seran de dues tipologies diferents: plurifamiliars de volumetria específica i 

plurifamiliars de volumetria específica i usos comercials a la planta baixa.  

Es projecten dues fases de sòl públic destinats a equipament, una de 27.832,19m2, per a equipament 

hospitalari situat al sud de l’àmbit a prop del nus de connexió amb la carretera de Piera i el tram 

d’enllaç AP-7–A-2, reforçant la posició escollida com a equipament supramunicipal perquè hi tinguin 

accés el propi Martorell i els municipis pròxims. L’altra peça d’equipament de 3.707,29m2 situat al 

nord entre el nucli residencial i l’espai lliure públic i molt a prop del sòl destinat a equipaments locals 

de La Sínia I. En total són un 16,4% del total del sòl. 

La superfície de sòl destinada a verd públic és de 44.188,62m2 que suposen un 40,17% de l’àmbit i 

seran en la seva totalitat sistema de parcs i jardins. 

La taula 4.2 mostra les superfícies dels diferents usos del sòl en el sector de La Sínia II: 

 

 Ús del sòl 
Superfície 

m2 sòl % m2 sostre 

Cessions d’espai públic 

Sistema viari 20.901,75 19,01 - 

Sistema de zones verdes 44.188,62 40,17 - 

Equipaments 31.539,48 28,67 19.457,48 

Total sòl públic 96.629,85 87,85 19.457,48 

Sòl privat 

Residencial 12.234,74 11,12 69.550,43 

Comercial 1.135,41 1,032 6.004,05 

Total sòl privat 13.370,15 12,15 75.554,48 

Total 110.000 100 95.011,96 

 

Taula 4.2  Superfícies del sector La Sínia II 

 

A la figura 4.7 es pot veure la distribució dels usos en l’àmbit de La Sínia II. 
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Fig. 4.7  
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Fig. 4.7  Distribució dels usos a La Sínia II 
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4.2 Xarxa d’itineraris per a vianants amb incidència a La Sínia 

 

En aquest apartat s’anomenaran les característiques de la xarxa d’itineraris per a vianants amb 

incidència al sector. 

El sector residencial de La Sínia situat a l’extrem oest del municipi, s’adjuntarà a una zona de recent 

urbanització (veure figura 4.8) que ja disposa de vials prou amples per formar part de la xarxa 

d’itineraris per a vianants. A continuació es duu a terme una breu descripció de la xarxa d’itineraris 

per a vianants a l’entorn del sector: 

- El carrer Puig del Ravell té les voreres de diferent amplitud, essent la del costat nord la de 

major amplitud (5,5 metres). Tot i que l’altra vorera és de 2,5 metres, ambdues són 

suficientment amples per oferir les condicions bàsiques de seguretat per a la circulació de 

vianants. 

- El carrer Enric Prat de la Riba pateix la mateixa desigualtat que el carrer Puig del Ravell. La 

vorera oriental és més ampla (2,5 metres) que la septentrional, però amb la futura 

urbanització del sector de La Sínia aquesta última es veurà modificada, de manera que el vial 

s’adaptarà al carrer Ausiàs March donant-li una continuïtat. 

- El carrer Ausiàs March compta amb dues voreres força amples (2,5 metres) i d’igual amplitud 

a banda i banda. A més a més té una mitjana de 3,5 metres que separa els dos carrils de 

circulació. 

- L’avinguda Francesc Riera és un vial important ja que connecta La Sínia amb focus atraients 

de població (llar d’infants, centre mèdic, hipermercat,...). Disposa de voreres de més de 5,0 

metres d’amplitud i d’una mitjana de 1,0 metre. 

- Els carrers Josep Servat i Joan Aguilar uneixen directament La Sínia amb el CEIP Lola Anglada. 

Disposen d’unes voreres de 2,0 metres d’amplada lliures d’obstacles. 

- El carrer Arcadi Casanovas, situat al nord del sector, té unes voreres desiguals. L’espai per als 

vianants del costat sud ocupa 2,0 metres lliures d’obstacles , mentre que l’oposada ocupa 1,5 

metres. 

- El carrer Pep Ventura disposa d’un elevat espai reservat a vianants. Des del carrer Puig del 

Ravell al carrer Pintor Magí Oliver hi ha una zona central de circulació exclusiva de vianants 

d’uns 10,0 metres, amb 6,0 metres lliures d’obstacles. La vorera oriental presenta una 

amplada de poc més de 1,0 metre lliure d’obstacles mentre que a l’altra banda és d’uns 6,0 

metres. 
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- La Rambla de les Bòbiles és un dels vials principals d’accés al municipi, per tant, és un carrer 

amb força trànsit. Malgrat tot, disposa d’una àrea central d’uns 6,0 metres d’ús exclusiu per 

a vianants i d’unes voreres de 3,0 metres a banda i banda. 

- El carrer Josep Irla compta amb un espai reservat per a vianants lliure d’obstacles superior a 

3,0 metres. 

- El carrer Josep Tarradellas és important perquè dóna accés al CEIP Lola Anglada i l’amplada 

de les voreres és de més de 3,0 metres. 

- El camí entre el carrer Francesc Macià i Josep Vilar (paral·lel al Complex Esportiu Torrent de 

Llops) és un camí que transcorre en un espai lliure i de parc urbà amb una amplada de 2,0 

metres que connecta els carrers Francesc Macià, Berenguer Bertran i la plaça del Sol. 

 

 

Fig. 4.8  Nomenclatura de la vialitat amb incidència al sector de La Sínia 

 

 

 

La Sínia 
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4.3 Xarxa d’itineraris per a bicicletes amb incidència al sector 

 

Els vials propers al sector de La Sínia no estan destinats a la circulació amb bicicleta, però l’amplada 

d’alguns d’ells permetria disposar d’espai suficient per la convivència de vianants i ciclistes a la 

vorera. A continuació s’enumeren aquests carrers: 

- Avinguda Francesc Riera. Important vial de connexió de La Sínia amb determinats focus 

atraients de població. Disposa de voreres de més de 3,0 metres d’amplada lliures 

d’obstacles. 

- Carrer Puig del Ravell. L’amplada de les voreres no és la mateixa a ambdós costats de la via, 

però el costat nord ofereix una amplada suficient per la convivència de vianants i ciclistes. 

- Carrer Pep Ventura. L’elevada amplada de l’espai central reservat per a vianants i de la 

vorera septentrional provoca que aquest carrer esdevingui un eix de passeig apte per 

compartir amb l’ús de bicicletes. 

- Rambla de les Bòbiles. La part central d’uns 5,0 metres d’amplada lliure d’obstacles fa que es 

converteixi en un eix apte per compartir amb l’ús de bicicletes com en el cas anterior. 

- Carrer Berenguer Bertran. Vial de calçada única amb prioritat per a vianants i ciclistes. Es 

restringeix el trànsit de vehicles a tot el carrer, excepte perquè els veïns puguin accedir a 

l’habitatge. 

 

4.4 Xarxa d’itineraris per a vehicles amb incidència a La Sínia 

 

El conjunt de vials que envolten La Sínia es creuen perpendicularment, alternant els sentits de 

circulació (nord-sud i est-oest), menys en el cas dels de doble sentit, que permeten connectar 

fàcilment en tots els sentits de circulació. 

El sector de La Sínia encaixa dins la xarxa viària de Martorell a través dels següents carrers principals 

(veure figura 4.9): 

• El carrer Puig del Ravell conflueix amb la Rambla de les Bòbiles a la Plaça del Vi. Connecta 

amb l’avinguda del Camí Fondo pel carrer Barons de Castellvell i amb la Rambla de les 

Bòbiles pel carrer Ausiàs March. La Rambla de les Bòbiles permet accedir a la carretera de 

Piera (B-224), al tram d’enllaç de l’AP-7 i l’A-2 i a l’antiga N-II. L’avinguda del Camí Fondo, per 

altra banda, també permet arribar a l’antiga N-II. 
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• El carrer Enric Prat de la Riba és el carrer que uneix el barri del Torrent de Llops amb La Sínia i 

està unit amb la Rambla de les Bòbiles a través del carrer Ausiàs March. 

• L’avinguda Francesc Riera connecta La Sínia amb la Plaça Frederic Duran, de la qual es pot 

accedir a l’avinguda del Comte de Llobregat (antiga N-II), a l’estació de FGC Martorell-Enllaç, 

al Complex Esportiu Torrent de Llops i al carrer Pep Ventura que condueix a la Plaça del Vi. 

 

 

Fig. 4.9  Carrers que uneixen La Sínia amb la xarxa viària principal de Martorell 

 

Per determinar l’estat actual dels vials més afectats pel nou desenvolupament urbanístic de La Sínia, 

a més a més de realitzar recomptes manuals de trànsit als carrers propers al sector (veure taula 4.3), 

també s’han registrat les intensitats mitjanes diàries a cinc punts del municipi (veure taula 4.4) que 
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per la seva situació (veure figura 4.10) i importància dins la xarxa viària municipal es poden veure 

afectats notablement amb el nou desenvolupament urbanístic. 

 

Via i tram IMD (vehicles/dia) 

C/Puig del Ravell (cruïlla amb C/Ausiàs March) 4.117 

C/Puig del Ravell (entre C/Barons de Castellvell i C/Enric Prat de la Riba) 417 

C/Enric Prat de la Riba (entre C/Puig del Ravell i C/Joan Aguilar) 3.917 

C/Enric Prat de la Riba (entre C/Joan Aguilar i Av.Francesc Riera) 4.533 

C/Enric Prat de la Riba (entre Av.Francesc Riera i C/Arcadi Casanovas) 583 

Av.Francesc Riera (entre C/Enric Prat de la Riba i C/Francesc Macià) 4.367 

Av.Francesc Riera (entre C/Francesc Macià i C/Josep Irla) 7.300 

C/Ausiàs March (cruïlla amb C/Puig del Ravell) 8.017 

C/ Francesc Macià (entre Av.Francesc Riera i C/Puig del Ravell) 2.750 

C/ Francesc Macià (entre Av.Francesc Riera i C/Arcadi Casanovas) 867 

 

Taula 4.3  Aforaments manuals de trànsit dels vials propers al sector de La Sínia l’any 2008 

Font: Ajuntament de Martorell 

 

Via i tram IMD (vehicles/dia) 

Rambla de les Bòbiles (cruïlla amb C/Barons de Castellvell) 21.402 

Rambla de les Bòbiles (entre C/Josep Pla i Pl. del Vi) 9.787 

Av. de Pau Claris (cruïlla amb Av. Fèlix Duran i Cañameres) 16.678 

Av. Comte de Llobregat (entre Av. Can Cases i Pl. Joan Serrats) 18.997 

Pont del Mil·lenari 11.835 

 

Taula 4.4  Aforaments manuals de trànsit d’alguns dels vials principals de Martorell l’any 2008 

Font: Ajuntament de Martorell 
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Fig. 4.10  Punts d’enregistrament de les 

 

Per a obtenir l’aranya de trànsit (veure figura 4.11) dels carrers propers a l’àmbit de 

disposar de les intensitats mitjanes diàries, en vehicles/dia, que es mostren a la taula 4.3 i que s’han 

obtingut a partir de les mesures realitzades als punts que s’observen a la figura 4.10.

 

Fig. 4.11  Aproximació de l’aranya de trànsit a 

 

Fig. 4.10  Punts d’enregistrament de les intensitats mitjanes diàries

Per a obtenir l’aranya de trànsit (veure figura 4.11) dels carrers propers a l’àmbit de 

disposar de les intensitats mitjanes diàries, en vehicles/dia, que es mostren a la taula 4.3 i que s’han 

r de les mesures realitzades als punts que s’observen a la figura 4.10.
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Per a obtenir l’aranya de trànsit (veure figura 4.11) dels carrers propers a l’àmbit de La Sínia s’ha de 

disposar de les intensitats mitjanes diàries, en vehicles/dia, que es mostren a la taula 4.3 i que s’han 

r de les mesures realitzades als punts que s’observen a la figura 4.10. 
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Per poder saber si aquests carrers i avingudes podran absorbir en el futur l’augment de vehicles, s’ha 

de determinar el grau de saturació actual de cadascun. El grau de saturació ve definit pel concepte de 

nivell de servei d’una via, que relaciona la demanda amb la capacitat de la via. Segons el Highway 

Capacity Manual 2000 [6], es poden diferenciar 6 nivells o categories de servei en funció del trànsit 

de la via. La taula 4.5 mostra aquesta classificació. 

 

Nivells de servei  flux assignat/capacitat (%) 

A)Màxima fluïdesa 0-20 

B)Règim estable 20-40 

C)Règim estable amb densitat important 40-60 

D)Restricció de la capacitat 60-90 

E)Règim inestable 90-99 

F)Forçat i col·lapse 100 

 

Taula 4.5  Classes del nivell de servei d’una via i relació entre velocitat i capacitat d’una via (per carril) 

 

Pel mateix document citat anteriorment, es considera una capacitat màxima per carril de 1.250 

vehicles per hora (sense semàfor). Els carrers Enric Prat de la Riba, Francesc Macià, Puig del Ravell 

(entre Ausiàs March i Barons de Castellvell) tenen un sol carril de circulació, mentre que els carrers 

Francesc Riera, Ausiàs March, Rambla de les Bòbiles, Pau Claris, Comte de Llobregat, el Pont del 

Mil·lenari i Puig del Ravell (des d’Ausiàs March fins la Pl. del Vi) en tenen dos, un per cada sentit. 

El grau de saturació es determinarà en el pitjor cas, durant l’hora punta, per tant, es considera un 

7,8% (una hora equival a un 4,17% del trànsit diari, però es sobredimensiona pel fet de considerar 

hora punta) del trànsit total diari. A continuació es mostra la taula 4.6 amb el conjunt de carrers i els 

graus de saturació corresponents. 
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Via 
Vehicles/hora 

punta 

Vehicles/hora 

punta per carril 
Grau de saturació 

C/Puig del Ravell (cruïlla amb 

C/Ausiàs March) 
321 161 A)Màxima fluïdesa 

C/Puig del Ravell (entre C/Barons 

de Castellvell i C/Enric Prat de la 

Riba) 

33 33 A)Màxima fluïdesa 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

C/Puig del Ravell i C/Joan Aguilar) 
306 306 B)Règim estable 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

C/Joan Aguilar i Av.Francesc 

Riera) 

354 354 B)Règim estable 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

Av.Francesc Riera i C/Arcadi 

Casanovas) 

45 45 A)Màxima fluïdesa 

Av.Francesc Riera (entre C/Enric 

Prat de la Riba i C/Francesc 

Macià) 

340 170 A)Màxima fluïdesa 

Av.Francesc Riera (entre 

C/Francesc Macià i C/Josep Irla) 
569 284 B)Règim estable 

C/Ausiàs March (cruïlla amb 

C/Puig del Ravell) 
625 312 B)Règim estable 

C/Francesc Macià (entre 

Av.Francesc Riera i C/Puig del 

Ravell) 

215 215 A)Màxima fluïdesa 

C/Francesc Macià (entre 

Av.Francesc Riera i C/Arcadi 

Casanovas) 

68 68 A)Màxima fluïdesa 

Rambla de les Bòbiles (cruïlla amb 

C/Barons de Castellvell) 
1.669 835 

D)Restricció de la 

capacitat 

Rambla de les Bòbiles (entre 

C/Josep Pla i Pl. del Vi) 
763 382 B)Règim estable 
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Via 
Vehicles/hora 

punta 

Vehicles/hora 

punta per carril 
Grau de saturació 

Av.Pau Claris (cruïlla amb Av.Fèlix 

Duran i Cañameres) 
1.301 650 

C)Règim estable amb 

densitat important 

Av.Comte de Llobregat (entre 

Av.Can Cases i Pl. Joan Serrats) 
1.482 741 

C)Règim estable amb 

densitat important 

Pont del Mil·lenari 923 462 B)Règim estable 

 

Taula 4.6  Grau de saturació dels vials on s’han fet recomptes manuals de trànsit 

 

Dels vials propers al sector, no n’hi ha cap que presenti problemes de col·lapse. D’altra banda, dels 

vials que conformen la xarxa viària principal del municipi, els que presenten algun problema de 

fluïdesa són la Rambla de les Bòbiles, l’Av. Pau Claris i Comte de Llobregat. És per aquest motiu que 

s’hauran de buscar alternatives a aquests itineraris davant l’increment de vehicles que suposarà la 

construcció de La Sínia. 

 

4.5 Oferta existent de transport col·lectiu a l’entorn del sector La Sínia 

 

Per garantir la correcta accessibilitat al transport col·lectiu a l’àmbit de La Sínia és necessària una 

bona connexió als diferents serveis de transport col·lectiu urbans i interurbans i garantir que l’oferta 

de transport col·lectiu permetrà absorbir la nova mobilitat generada.  

L’accessibilitat actual del sector en relació a l’oferta de bus urbà és la següent (veure figura 4.12): 

� De la línia L1 (FGC Martorell-Enllaç), la parada més propera es troba al carrer Josep Irla (a 

l’alçada de l’av. Francesc Riera) a una distància de 180 metres del límit oriental del sector. 

� A la línia L2 (FGC Martorell-Enllaç) hi ha dues parades pròximes al límit oriental del sector, a 

uns 70 metres de distància. Una parada es troba a l’avinguda Francesc Riera (a l’alçada del 

carrer Francesc Macià) i l’altra a la cruïlla del carrer Francesc Macià i del carrer Puig del 

Ravell. 
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� De la línia L3 i L4 (Can Bros/Pou del Merli), la parada més propera es troba a una distància de 

poc més de 300 metres de l’extrem sud-est del sector i correspon al Mercat Municipal de la 

Rambla de les Bòbiles (a l’alçada del carrer Josep Irla). 

En relació a l’accessibilitat a la parada de ferrocarril, el límit del sector es troba a 700 metres de 

l’estació de FGC Martorell-Enllaç i a més de 1.000 metres de les estacions de FGC Martorell-Central i 

Rodalies Renfe (veure figura 4.12). Les línies L1 i L2 de bus urbà permeten la connexió a les estacions 

de FGC i Renfe, però amb una durada de trajecte força elevada. 

Pel que fa a l’accessibilitat a les parades d’autobús interurbà, la majoria de les línies disposen de 

parada a la Rambla de les Bòbiles (a l’alçada del carrer Josep Irla) a uns 350 metres de l’extrem sud-

est del sector (veure figura 4.12). 

 

 

Fig. 4.12  Situació de les parades i estacions de transport col·lectiu més pròximes al sector 
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     Estació Renfe 

     Sector de La Sínia 
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5 ESTIMACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL SECTOR DE LA SÍNIA 
 

5.1 Desplaçaments generats 

 

La mobilitat generada al sector de La Sínia s’obté mitjançant les superfícies de sòl o sostre construït i 

el nombre d’habitatges citats anteriorment multiplicades per les ràtios que marca el Decret 

344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada [1] (veure taula 5.1). 

 

Ús del sòl Nº de viatges 

Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Residencial 10 viatges/100m2 de sostre 

Comercial 50 viatges/100m2 de sostre 

Oficines 15 viatges/100m2 de sostre 

Industrial 5 viatges/100m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

Franja costanera 5 viatges/m de platja 

 

Taula 5.1  Ràtios de viatges generats per dia segons ús del sòl 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada any 2006 [1] 

 

Es realitza una excepció amb les ràtios d’ús comercial/terciari i es considera una ràtio de 30 

viatges/dia, un valor entremig entre l’ús comercial i l’ús d’oficines. A continuació es mostren el 

nombre de viatges generats a La Sínia I (veure taula 5.2) i a La Sínia II (veure taula 5.3) calculats 

segons els usos del sòl (veure figura 5.1). 
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La Sínia I 

Ús del sòl 
m2 sostre m2 sòl nº habitatges Ràtio nº viatges 

Habitatge 99.216 21.056,71 1.100 7 viatges/habitatge 7.700 

Comercial/oficines 6.200 1.315,83 - 30 viatges/100m2 sostre 1.860 

Equipaments 17.632,83 17.632,83 - 20 viatges/100m2 sostre 3.527 

Zones verdes - 51.493,23 - 5 viatges/100m2 sòl 2.575 

    
TOTAL 15.662 

 

Taula 5.2  Viatges generats per dia al sector de La Sínia I 

 

La Sínia II 

Ús del sòl 
m2 sostre m2 sòl nº habitatges Ràtio nº viatges 

Habitatge 69.550,43 12.234,74 867 7 viatges/habitatge 6.069 

Comercial/oficines 6.004,05 1.135,41 - 30 viatges/100m2 sostre 1.801 

Equipaments 31.539,48 31.539,48 - 20 viatges/100m2 sostre 6.308 

Zones verdes - 44.188,62 - 5 viatges/100m2 sòl 2.209 

    
TOTAL 16.387 

 

Taula 5.3  Viatges generats per dia al sector de La Sínia II 

 

En total s’estima que el sector de La Sínia generarà 32.049 viatges al dia. L’ús que comportarà un 

major nombre de desplaçaments serà el residencial amb un 42,96% del total, seguit dels 

equipaments amb un 30,69%, les zones verdes amb un 14,93% i el comercial/oficines amb un 

11,42%. Al plànol A.3 de l’annex A s’observa l’estimació del nombre de viatges generats per cada ús 

específic del sòl. 
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Fig. 5.1  Estimació de la mobilitat generada al sector

 

5.2 Distribució modal i temporal

 

Per continuar amb l’estudi de la mobilitat generada al sector de 

hipòtesi en la qual es parteix dels valors que descriu l’Enquesta de Mobilitat O

L’Autoritat del Transport Metropolità

de Barcelona [3] ha quantificat l’evolució de cada mode de transport en relació amb uns valors 

objectiu definits en consonància amb les Directrius nacionals de m

potenciar un canvi del repartiment modal promovent els modes de transports més eco

ecològics (anar a peu, amb bicicleta o amb transport públic) i fent més racional l’ús del vehicle privat

Per tant els valors considerats en la futura distribució modal d’aquest sector serà la que es manifesta 

a continuació: 
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(viatges/dia) 

Sínia es treballarà amb una 

teix dels valors que descriu l’Enquesta de Mobilitat Obligada de 2001 [2]. 

a través del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 

tificat l’evolució de cada mode de transport en relació amb uns valors 

de Catalunya [4]. Es preveu 

potenciar un canvi del repartiment modal promovent els modes de transports més econòmics i 

ecològics (anar a peu, amb bicicleta o amb transport públic) i fent més racional l’ús del vehicle privat. 

Per tant els valors considerats en la futura distribució modal d’aquest sector serà la que es manifesta 
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� De la mobilitat generada a les zones verdes del sector de La Sínia (4.784 viatges/dia), un 

98,4% es durà a terme en modes de transport no motoritzat i el 1,6% restant en vehicle 

privat. 

� De la resta de la mobilitat generada al sector (27.265 viatges/dia), es considera que 

aproximadament la meitat dels desplaçaments seran interns (13.632 viatges/dia) i l’altra 

meitat externs (13.633 viatges/dia), distribuïts segons cada mode. 

En resum, a la taula 5.4 s’observen el total dels desplaçaments repartits segons cada mode de 

transport. 

 

Mode de desplaçament 
Desplaçaments interns Desplaçaments externs Desplaçaments totals 

viatges/dia percentatge viatges/dia percentatge viatges/dia percentatge 

no motoritzat 11.087 60,2% 41 0,30% 11.128 34,7% 

vehicle privat 6.279 34,1% 9.011 66,1% 15.290 47,7% 

transport col·lectiu 1.050 5,70% 4.581 33,6% 5.631 17,6% 

TOTAL 18.416 57,5% 13.633 42,5% 32.049 100% 

 

Taula 5.4  Desplaçaments totals segons mode de transport al sector de La Sínia 

L’alt percentatge de desplaçaments interns en modes no motoritzats es deu primer al fet que La Sínia 

disposarà d’una gran oferta de serveis i equipaments que permetran complir un dels objectius 

principals dels plans de mobilitat, la de reduir les distàncies de molts dels desplaçaments generats al 

sector. En segon lloc, el de fer possible una xarxa d’itineraris per a bicicletes que permeti al ciclista 

arribar a qualsevol indret del sector. 

Per realitzar la distribució horària dels desplaçaments al sector La Sínia s’utilitzen les dades que es 

presenten a l’Enquesta de Mobilitat En dia Feiner de l’any 2007 a l’àmbit de la Regió Metropolitana 

de Barcelona [5] (veure figura 5.2) on es detalla la generació de la mobilitat horària. 
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Fig. 5.2  Distribució horària dels viatges dins la Regió Metropolitana de Barcelona (en milers de 

desplaçaments) 

Font: EMEF 2007 a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona [5] 

 

Amb els valors de la figura 5.2 i aplicant-hi la mobilitat que generarà l’àmbit de La Sínia, s’obté 

l’estimació horària dels desplaçaments totals, els desplaçaments amb transport col·lectiu i amb 

vehicle privat. 

Segons la distribució horària, tal com s’observa a la taula 5.5, les hores punta es concentraran a les 

franges horàries següents: de 8 a 9h, de 13 a 15h i de 17 a 21h. En aquestes franges, els 

desplaçaments totals en vehicle privat estaran al voltant dels 1.000 viatges/hora i si es té en compte 

que l’índex d’ocupació es troba al voltant de 1,32 ocupants per vehicle, més de 750 vehicles entraran 

i sortiran del sector a les hores punta. 

Pel que fa al transport col·lectiu, les hores punta es concentraran a les franges horàries de 8 a 9h (en 

què la gent accedeix al transport públic) i de 17 a 20h (en què es retorna a casa) amb un nombre 

d’usuaris per sobre dels 400. La franja horària del migdia no sobresortirà tant com en el cas del 

vehicle privat ja que molta gent que fa ús del transport col·lectiu no disposa de prou temps per anar 

a dinar a casa i després tornar a la feina. 
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TOTAL DESPLAÇAMENTS 
 DESPLAÇAMENTS 

INTERNS 
DESPLAÇAMENTS EXTERNS 

Hora 
Despl. 
totals 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

Despl. 
totals 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

Despl. 
totals 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

0 a 6h 790 139 377 454 26 155 336 113 222 

6 a 7h 591 104 282 340 19 116 252 85 166 

7 a 8h 1.796 316 857 1.032 59 352 764 257 505 

8 a 9h 2.324 408 1.109 1.336 76 455 989 332 654 

9 a 10h 1.822 320 869 1.047 60 357 775 260 512 

10 a 11h 1.665 293 795 957 55 326 708 238 468 

11 a 12h 1.580 278 754 908 52 310 672 226 444 

12 a 13h 1.783 313 851 1.025 58 349 758 255 501 

13 a 14h 2.110 371 1.007 1.213 69 414 898 302 593 

14 a 15h 2.058 362 982 1.183 67 403 875 294 579 

15 a 16h 1.907 335 910 1.096 62 374 811 273 536 

16 a 17h 1.707 300 814 981 56 334 726 244 480 

17 a 18h 2.604 457 1.242 1.496 85 510 1.108 372 732 

18 a 19h 2.503 440 1.194 1.438 82 491 1.065 358 704 

19 a 20h 2.608 458 1.244 1.499 85 511 1.109 373 733 

20 a 21h 2.051 360 979 1.179 67 402 873 293 577 

21 a 22h 1.231 216 587 707 40 241 524 176 346 

22 a 23h 613 108 293 352 20 120 261 88 172 

23 a 24h 303 53 145 174 10 59 129 43 85 

 

Taula 5.5  Distribució horària i modal de la mobilitat generada al sector de La Sínia 

 

5.3 Distribució territorial 

 

L’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 [2] a Martorell defineix que aproximadament la 

meitat dels desplaçaments generats tenen com a destinació el propi municipi mentre que l’altra 

meitat va cap a fora del terme municipal. És interessant, doncs, conèixer quines són aquestes 

principals destinacions (veure taula 5.6). 
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Destinacions Percentatge 

Barcelona 19,3% 

Sant Andreu de la Barca 12,3% 

Abrera 11,9% 

Sant Esteve Sesrovires 8,83% 

Castellbisbal 7,90% 

Esparreguera 4,02% 

Olesa de Montserrat 2,85% 

L’Hospitalet de Llobregat 2,85% 

Gelida 2,04% 

Castellví de Rosanes 1,91% 

Altres municipis dins la província de Barcelona 11,2% 

Fora de la província de Barcelona 14,9% 

 

Taula 5.6  Principals destinacions de Martorell l’any 2001 

Font: EMO 2001 [2] 

 

Tal com mostra la taula anterior, un alt percentatge de desplaçaments tenen com a destinació 

Barcelona, seguida per altres punts situats fora de la província i pels municipis que es troben al 

voltant de Martorell. 
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6 PROPOSTA D’ACTUACIONS 
 

6.1 Actuacions en relació a la xarxa d’itineraris per a vianants 

 

Actuació 1. Definir la xarxa d’itineraris principals per a vianants. 

Per a fer-ho, abans de tot és necessari fer una descripció dels espais per als desplaçaments a peu que 

es preveuen al sector de La Sínia (veure figura 6.1): 

� A la prolongació del carrer Puig del Ravell es preveuen unes voreres de secció irregular 

d’entre 3,4 i 4,0 metres d’amplada. 

� La prolongació del carrer Barons de Castellvell disposarà a l’extrem oriental d’unes voreres 

d’amplada 3,5 metres i a l’extrem oposat unes de 4,0 metres i a les zones pròximes a les 

cruïlles de 9,0 metres. 

� El costat del carrer Enric Prat de la Riba que queda inclòs dins el nou sector preveu unes 

voreres de 3,0 metres que es veuran eixamplades a les proximitats de les cruïlles fins a 7,5 

metres. 

� A la prolongació de l’avinguda Francesc Riera es preveu una amplada de voreres de 5,0 

metres a banda i banda i a les proximitats de les cruïlles s’eixamplaran fins a 10,0 metres a 

ambdues bandes. 

� La prolongació del carrer Arcadi Casanovas tindrà unes voreres de 4,0 metres d’amplada i a la 

proximitat de les cruïlles de 9,0 metres. 

� Al vial 1 es preveuen unes voreres de 2,0 metres al costat oriental, eixamplant-se a les 

proximitats de les cruïlles fins a 7,0 metres. La vorera septentrional, d’entre 6,0 i 11,0 

metres, comptarà amb 3,0 metres de portalada de l’edificació amb un ús comercial/terciari. 

� Al vial 2 es preveu una amplada de voreres de 3,0 metres i de 5,0 a les zones properes a les 

cruïlles. 

� Al vial 3 es realitzaran unes voreres de 4,8 metres d’amplada que arribaran fins als 7,0 

metres a la proximitat de les cruïlles. El tram del vial 3 de l’extrem nord tindrà una vorera de 

3,3 metres a la part exterior de la corba i els mateixos 4,8 metres a la part interior. 

� El vial 4 i 5 seran carrers de plataforma única. Disposaran d’un tracte veïnal ja que serveixen 

bàsicament d’accés als habitatges. Es preveu l’ús d’elements del mobiliari urbà per separar 

l’espai reservat per a vianants de la circulació de vehicles per tal que el trànsit motoritzat no 

envaeixi part del primer. 
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� Al vial 6 es preveu que la vorera de l’extrem nord sigui de 5,0 metres i la vorera de l’extrem 

sud de 4,0 metres, arribant fins als 9,0 m

 

Fig. 6.1  Nomenclatura de la vialitat al sector 

 

El Decret 344/2006 [1] fixa que la xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de garantir el 

següent: 

- Unes condicions mínimes d’amplada i accessibilitat. En aquest aspecte l’àmbit de 

compleix sobradament ja que es preveuen voreres d’amplada mínima 

- La xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de tenir com a màxim un pend

només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà arribar a pendents de fins el 

12%. Tots els carrers del sector

 

Al vial 6 es preveu que la vorera de l’extrem nord sigui de 5,0 metres i la vorera de l’extrem 

sud de 4,0 metres, arribant fins als 9,0 metres a les zones properes a les cruïlles.

Nomenclatura de la vialitat al sector La Sínia 

fixa que la xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de garantir el 

Unes condicions mínimes d’amplada i accessibilitat. En aquest aspecte l’àmbit de 

compleix sobradament ja que es preveuen voreres d’amplada mínima de 2 metres.

La xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de tenir com a màxim un pend

només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà arribar a pendents de fins el 

del sector compleixen amb el requisit ja que els pendents són:

Llar d’infants 

CEIP

Centre Mèdic 

Memòria 

 

Al vial 6 es preveu que la vorera de l’extrem nord sigui de 5,0 metres i la vorera de l’extrem 

etres a les zones properes a les cruïlles. 

 

fixa que la xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de garantir el 

Unes condicions mínimes d’amplada i accessibilitat. En aquest aspecte l’àmbit de La Sínia 

2 metres. 

La xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de tenir com a màxim un pendent del 8% i 

només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà arribar a pendents de fins el 

compleixen amb el requisit ja que els pendents són: 

CEIP 
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o C/Enric Prat de la Riba: pendent entre l’1 i el 2%. 

o Vial 1: pendent entre el 3 i el 4%. 

o La prolongació del carrer Barons de Castellvell: pendent entre el 0,5 i el 2%. 

o Vial 3: pendent entre el 4 i el 5%. 

o La prolongació del carrer Puig del Ravell: pendent del 5%. 

o Vial 2: pendent entre el 2 i el 5%. 

o Vial 6: pendent entre el 4 i el 5%. 

o Vial 4: pendent entre el 3 i el 4%. 

o La prolongació de l’avinguda Francesc Riera: pendent mitjà del 5%. 

o Vial 5: pendent entre el 3 i el 4%. 

o La prolongació del carrer Arcadi Casanovas: pendent al voltant del 5%. 

- Assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important de 

desplaçaments a peu. 

Una primera proposta de xarxa de vianants (veure figura 6.2) és la formada pels carrers que pateixen 

una prolongació dins l’àmbit de La Sínia, que són el carrer Puig del Ravell, Enric Prat de la Riba, 

Barons de Castellvell i l’avinguda Francesc Riera, ja que conformen una xarxa d’eixos que transcorren 

de nord a sud i d’est a oest el sector i donen continuïtat a l’actual xarxa d’itineraris per a vianants del 

municipi. 

Una segona proposta de xarxa de vianants (veure figura 6.2) és la formada pels carrers de l’anterior 

proposta, el vial 1, el vial 3 i el vial 6. El motiu pel qual s’inclou el vial 1 és perquè en el seu costat 

occidental, la meitat dels edificis que s’hi construiran disposen de plantes baixes d’ús comercial i en 

el seu costat oriental recorre el parc urbà en direcció nord-sud. L’adherència del vial 3 i del vial 6 a la 

xarxa de vianants té com a finalitat que l’equipament destinat a ús sanitari de l’extrem sud-est estigui 

envoltat per carrers que prioritzin la mobilització a peu ja que comportarà una gran afluència de 

persones entrant i sortint del recinte. 

Una tercera proposta de xarxa de vianants (veure figura 6.2) és la formada pels carrers de la segona 

proposta i els vials 4 i 5, ja que són exclusivament d’accés del vehicle a l’aparcament de l’habitatge al 

tractar-se de zones de trànsit restringit (aquesta vialitat serà de plataforma única amb mesures de 

separació com pilones, elements físics o mobiliari urbà entre l’espai per a vianants i l’espai per a 

trànsit rodat). A més a més, per garantir l’accessibilitat a totes les zones on es generi un nombre 

important de desplaçaments a peu, aquesta proposta també pretén crear un itinerari a la zona de 

parc urbà prevista a l’est del sector que connecti el carrer Puig del Ravell amb el carrer Arcadi 
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Casanovas i varis itineraris que permetin la connexió transversal entre els carrers Enric Prat de la Riba 

i Barons de Castellvell per facilitar la connexió est

 

Fig.6.2

 

La proposta que engloba millor els requisits que ha de garantir una xarxa d’itineraris per a vianants és 

la tercera. Permet que els vianants es puguin moure per tots els carrers i garanteix unes condicions 

favorables i còmodes per a fer-ho. 

xarxa són el carrer Enric Prat de la Riba, l’avinguda Francesc Riera, el carrer Barons de Castellvell, 

Puig del Ravell i Arcadi Casanovas, el vial 1, el vial 3, 

Al plànol A.4 de l’annex A es defineix la proposta de la xarxa d’itineraris per a vianants de l’àmbit de 

La Sínia. 

 

 

 

Casanovas i varis itineraris que permetin la connexió transversal entre els carrers Enric Prat de la Riba 

i Barons de Castellvell per facilitar la connexió est-oest del sector. 

Fig.6.2  Propostes de xarxa de vianants 

a proposta que engloba millor els requisits que ha de garantir una xarxa d’itineraris per a vianants és 

Permet que els vianants es puguin moure per tots els carrers i garanteix unes condicions 

ho. Els carrers, doncs, que es consideren que formen part d’aquesta 

xarxa són el carrer Enric Prat de la Riba, l’avinguda Francesc Riera, el carrer Barons de Castellvell, 

Puig del Ravell i Arcadi Casanovas, el vial 1, el vial 3, el vial 4, el vial 5 i el vial 6. 

de l’annex A es defineix la proposta de la xarxa d’itineraris per a vianants de l’àmbit de 

     1º proposta de xarxa de vianants

     2º proposta de xarxa de vianants
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Actuació 2. Altres criteris que ha de complir la xarxa d’itineraris per a vianants. 

- Disposar de suficients passos de vianants alineats amb aquests itineraris perquè tinguin un 

traçat el més directe i natural possible amb un nombre mínim de canvis de trajectòria. Aniran 

senyalitzats a ambdues bandes amb balises lluminoses sobre la calçada (veure figura 6.3) que 

mitjançant el parpelleig intermitent dels LED’s permetran captar millor l’atenció dels 

conductors. Seria interessant ampliar aquesta actuació a tots els passos de vianants del 

municipi que siguin més conflictius.  

 

Fig. 6.3  Balisa lluminosa taronja 

 

- Segregar l’espai per a vianants de la resta de mitjans de transport. Sobretot en el cas 

d’aquells vials que es preveuen de trànsit restringit. 

- Eixamplar les voreres a l’entorn dels punts de parada del transport col·lectiu. Si l’ús que es 

preveu per l’equipament situat al sud del sector es destina finalment a ús sanitari, caldrà 

adaptar la parada més propera a l’accés a l’hospital per garantir un espai per a vianants. 

Igualment, en el cas que l’equipament situat al nord del sector es destini a ús educatiu, 

recreatiu i esportiu. 

- Construcció de voreres amb un paviment adequat (dur, no lliscant i sense regruixos diferents 

als propis del gravat de les peces). 

 

6.2 Actuacions en relació al transport col·lectiu 

 

Actuació 1. Garantir l’accés a l’oferta de transport col·lectiu urbà. 

Tal com indica el Decret 344/2006 [1], les parades de les línies s’han de situar de manera que la 

distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres. L’actual 

oferta de bus urbà dóna una bona cobertura al sector ja que totes les línies existents disposen de 

parada a una distància no superior als 500 metres mesurats sobre la xarxa d’itineraris per a vianants. 
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Malgrat tot, es proposa oferir una major cobertura al sector tenint en compte

situat al sud del sector es destina

major accessibilitat tot modificant alguna línia urbana o creant

d’autobús davant del principal accés.

La primera proposició per millorar la cobertura del tr

consisteix en desviar igualment les línies 1 i 2 per l’avinguda Francesc Riera fins arribar a la 

intersecció amb el carrer Barons de Castellvell, recórrer aquest últim fins al carrer Puig del Ravell i 

unir-se a les línies ja existents al llarg d’aquest. Les línies 3 i 4, per la seva banda, no es veuen 

modificades. Es creen dues noves parades

Riera cantonada amb el carrer Barons de Castellvell per cobrir la z

Barons de Castellvell davant de la zona destinada a equipament per cobrir 

cas, considerant que la velocitat comercial 
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línia 2. 

Fig. 6.4  Modificacions del transport 
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La primera proposició per millorar la cobertura del transport col·lectiu urbà (veure figura 6.4

les línies 1 i 2 per l’avinguda Francesc Riera fins arribar a la 
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La segona proposició (veure figura 6.5) consisteix en desviar la línia 1 per l’avinguda Francesc Riera 

fins a la prolongació del carrer Barons de Castellvell, continuar pel carrer Puig del Ravell, girar al 

carrer Enric Prat de la Riba fins unir-se a la línia existent pel carrer Joan Aguilar. Es creen tres noves 

parades en aquesta línia, una al carrer Barons de Castellvell a la cantonada amb l’avinguda Francesc 

Riera, una altra al carrer Barons de Castellvell però davant de la zona destinada a equipament per 

donar cobertura al possible nou hospital i la tercera al carrer Joan Aguilar a la cantonada amb Enric 

Prat de la Riba. Considerant que la velocitat comercial dels busos a la línia 1 és de 20km/h i que el 

temps de parada es comptabilitza en 15s, les modificacions suposen un increment mitjà de la 

distància i el temps de recorregut de la línia 1 de 875 metres i 203s (3min i 23s). 

La línia 2 també es veu modificada de manera que es desvia per l’avinguda Francesc Riera, gira a 

Enric Prat de la Riba i recorre el tram del carrer Arcadi Casanovas fins a Barons de Castellvell. Circula 

per tot aquest carrer i gira a Puig del Ravell per enllaçar amb l’antiga línia. També es creen tres noves 

parades. La primera es situa al carrer Arcadi Casanovas a l’alçada del vial 1 per donar cobertura a la 

zona d’equipaments situada al nord del sector i la segona i la tercera són compartides amb les de la 

línia 1 que es troben al carrer Barons de Castellvell, a la cantonada amb l’avinguda Francesc Riera i 

davant l’hospital. Considerant que la velocitat comercial dels busos a la línia 2 és de 18km/h i que el 

temps de parada es comptabilitza en 30s, les modificacions suposen un increment mitjà de la 

distància i el temps de recorregut de la línia 2 de 780 metres i 185s (3min i 5s). 

Les línies 3 i 4 no es veuen modificades. 
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Fig. 6.5  Modificacions 
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docents i esportius situats a l’extrem nord) i manté pràcticament invariables les ja existents (només 

es suprimeix el pas per un carrer en cada una de les línies). 

En relació a les línies de transport existents, les línies 1 i 2 fan un trajecte molt semblant i en un únic 

sentit de circulació, amb un recorregut principal i un altre de més curt de circumscrit. Això dóna una 

connexió molt bona si el destí es troba a unes poques parades posteriors, però és molt dolent si el 

destí és a unes parades anteriors. Per exemple, la connexió del barri de La Vila amb les estacions de 

ferrocarril és bona, però molt dolenta en el sentit invers. Com que en breu s’iniciarà la redacció del 

Pla de Mobilitat Urbana de Martorell es proposa que s’avaluï la possibilitat que les línies 1 i 2 

mantinguin els recorreguts semblants però es realitzin en sentits oposats. 

 

Actuació 2. Garantir l’accés a l’oferta de transport col·lectiu interurbà. 

L’actual oferta de transport interurbà dóna una bona cobertura al sector de La Sínia, tant pel que fa a 

l’oferta del transport col·lectiu en sí, com a la proximitat i accessibilitat del sector a aquesta oferta. És 

per això que la situació actual ja garanteix un fàcil accés del sector a l’oferta del transport col·lectiu 

interurbà existent: 

- Les línies de bus interurbà ofertes per la companyia Soler i Sauret disposen d’una parada a la 

Rambla de les Bòbiles (davant del Mercat Municipal) a una distància de 300 metres del punt 

més proper i de 850 metres del punt més allunyat del sector. La companyia Hispano 

Igualadina té dues parades pròximes al sector (entre 500 i 900 metres), una al carrer Jacint 

Verdaguer cantonada amb l’avinguda Camí Fondo i l’altra és compartida amb Soler i Sauret a 

la Rambla de les Bòbiles. 

- L’estació de FGC Martorell-Enllaç es troba a 950 metres del sector i en els punts més 

allunyats arriba als 1.250 metres, però les línies 1 i 2 del bus urbà tenen parada en aquesta 

estació. 

- L’estació de Renfe i de FGC Martorell-Central es troben a 1.500 metres, però les línies 1 i 2 

del bus urbà també tenen parada en aquestes estacions. 

Com que la parada de bus interurbà i les estacions de ferrocarrils es troben relativament a prop del 

sector, molts dels desplaçaments es faran a peu. El bus urbà o el vehicle privat són altres modes de 

transport que també es podran utilitzar (tal com succeeix actualment), però amb el 

desenvolupament de La Sínia es potenciarà l’ús de la bicicleta i per fomentar els desplaçaments en 



Pàg. 62  Memòria 

 

aquest mode entre el sector i les parades interurbanes seria interessant crear zones d’aparcament 

per a bicicletes a l’entorn de les estacions de ferrocarril i parades de busos interurbans. 

Al plànol A.5 de l’annex A es defineix la proposta de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de 

l’àmbit de La Sínia. 

 

Actuació 3. Garantir la capacitat de l’oferta del transport col·lectiu urbà i interurbà. 

Mitjançant la distribució modal estimada de la nova mobilitat generada pel sector de La Sínia es pot 

determinar si la capacitat de l’oferta del transport col·lectiu garantirà la demanda.  

- La mobilitat interna amb transport col·lectiu de la mobilitat generada al sector és d’uns 1.050 

desplaçaments diaris que suposarà un increment d’entre 11 i 12 passatgers més per autobús 

a les línies 1 i 2. Com que el grau d’utilització del bus urbà actualment és força baix, no hi 

haurà cap problema en cobrir la nova demanda. 

- La mobilitat externa amb transport col·lectiu és de 5.664 desplaçaments diaris i com que 

l’oferta de transport interurbà del municipi (autobús i ferrocarril) és molt àmplia es considera 

que podrà cobrir també la nova demanda. 

 

6.3 Actuacions en relació a la xarxa d’itineraris per a bicicleta 

 

Actuació 1. Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes. 

La xarxa d’itineraris per a bicicletes es defineix de manera que garanteixi la connexió entre els 

principals pols atraients de mobilitat del sector i entre el sector i els pols atraients exteriors a aquest.  

Tal com diu el Decret 344/2006 [1], el pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, 

amb caràcter general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest 

pendent pot arribar al 8%. En el cas de La Sínia es compleix aquesta consideració ja que el pendent 

màxim és del 5%. 

La proposta inicial és incorporar itineraris per a bicicletes a tots els carrers i vials del sector de La 

Sínia per així promoure i aconseguir els màxims desplaçaments possibles amb aquest mitjà de 

transport. 
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Com que Martorell no disposa d’una xarxa d’itineraris per a bicicletes, el que realment es necessita 

per aconseguir incrementar el nombre de desplaçaments amb aquest mode és un canvi de 

mentalitat de les persones que hi viuen. Per tant, la iniciativa de la proposta inicial és prou bona, 

però ha d’anar acompanyada d’un important factor social. 

La segona proposta deriva de la inicial i té com a objectiu assegurar al màxim la seguretat dels 

ciclistes sense perjudicar l’ús d’aquest mitjà. Els carrers principals com Arcadi Casanovas, Puig del 

Ravell i Barons de Castellvell s’extreuen de la xarxa perquè ja són itineraris per a vianants i transport 

públic urbà i es poden trobar recorreguts alternatius que també asseguren la unió de focus atraients 

entre ells. El carrer Enric Prat de la Riba es pot substituir per un itinerari paral·lel que circuli pel parc 

urbà i l’avinguda Francesc Riera es manté per la seva condició de vial més ample del sector. El vial 6, 

per la proximitat amb l’equipament d’ús sanitari també s’extreu de la xarxa, per així donar prioritat 

als vianants i vehicles que vulguin entrar i sortir del recinte. 

El conjunt d’accions que comporta el desenvolupament de la segona proposta es resumeix a 

continuació: 

- Crear un carril bici dins l’àmbit de La Sínia que travessi la zona verda de parc urbà paral·lela al 

carrer Enric Prat de la Riba. 

- Preveure itineraris per a bicicletes amb convivència amb vianants a les zones verdes de parcs 

i jardins entre el vial 1 i el carrer Barons de Castellvell. 

- Preveure la convivència de bicicletes amb transport motoritzat als vials 1 i 2, ja que en 

ambdós es preveuen intensitats de trànsit inferiors a 3.000 vehicles al dia. 

- Crear un carril bici unidireccional a cadascuna de les voreres de l’avinguda Francesc Riera. 

Tot i que l’amplada de les voreres permetria la convivència de vianants i bicicletes, seria 

interessant segregar les bicicletes dels vianants per millorar la seguretat d’ambdós. Així 

doncs, s’adaptaria un carril bici direccionalitzat en cadascuna de les voreres de l’avinguda. 

- Preveure la circulació amb bicicleta als vials 4 i 5 de plataforma única de manera que es doni 

continuïtat als recorreguts per les zones verdes de parcs i jardins entre el vial 1 i C/Barons de 

Castellvell. 

- Donar continuïtat a l’actual camí per a vianants i bicicletes que surt del carrer Josep Vilar i 

que arriba pràcticament al sector de La Sínia de manera que enllaci amb el vial 3. 

- Crear un carril bici bidireccional al vial 3 que connecti el vial 6 amb el carrer Arcadi Casanovas 

i permeti també la connexió amb el camí per a vianants i bicicletes que transcorre fins al 

Complex Esportiu Torrent de Llops. 
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- Instal·lar mobiliari urbà per aparcar les bicicletes a la via pública a les proximitats dels 

equipaments i a les zones verdes. 

En el plànol A.6 de l’annex A es mostra la xarxa d’itineraris principals per a bicicleta proposada. 

 

Actuació 2. Preveure una dotació d’aparcament mínima per a bicicletes fora de la via pública. 

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada [1] estableix unes 

ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública (veure taula 6.1). 

 

Ús del sòl Nº de places 

Habitatge 
El valor més gran entre 2 places/habitatge o 2 

places/100m
2
 sostre o fracció 

Comercial 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 

Oficines 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 

Industrial 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100m
2
 sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i recreatius 5 places/100 places d’aforament de l’equipament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100m
2
 sòl 

Franja costanera 1 plaça/10ml de platja 

Estacions de ferrocarril 1 plaça/30 places ofertes de circulació 

Estacions d’autobusos interurbans 0,5 places/30 places ofertes de circulació 

 

Taula 6.1  Places mínimes d’aparcament per a bicicletes  

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de mobilitat generada any 2006 

 

Si es calcula el nombre de places mínimes per a bicicletes que s’han de crear al sector de La Sínia 

tenint en compte les ràtios i els usos del sòl s’obté un valor de 6.211 places d’aparcament a fora de la 

via pública. Aquest valor resulta molt elevat si es té en compte la mobilitat del municipi. Per això es 

pretén realitzar aquesta actuació en dues etapes. En una primera etapa es crearan 4.947 places 

d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública, un valor que s’obté considerant els equipaments 
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educatius com a equipaments públics en general (segurament es construirà un centre on s’impartiran 

les fases d’educació infantil i primària, que per edat són rarament usuaris d’aquest mode de 

transport per anar a l’escola) i l’ús de la ràtio de 2 places/100m2 de sostre en el cas d’habitatge(veure 

taula 6.2). En una segona etapa es crearan la resta, 1.264 places, ja que la reserva d’espai per ubicar-

les ja s’haurà previst en la primera etapa. 

 

Ús del sòl m
2
 sostre m

2
 sòl nº habitatges Ràtio nº places 

Habitatge 168.766,43 33.291,45 1.967 2 places/habitatge 3.376 

Comercial/oficines 12.204,05 2.451,24 - 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 122 

Equipaments públics 49.172,31 49.172,31 - 1 plaça/100m
2
 sostre o fracció 492 

Zones verdes - 95.681,85 - 1 plaça/100m
2
 sòl 957 

    TOTAL 4.947 

 

Taula 6.2  Places d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública 

 

El nombre major de places d’aparcament són per l’ús residencial, per la qual cosa s’haurà de 

preveure l’espai necessari per ubicar-les a l’interior dels edificis. 

 

6.4 Actuacions en relació a la xarxa d’itineraris per a vehicles 

 

Actuació 1. Definir la xarxa d’itineraris principals per a vehicles. 

Abans de definir quina serà la xarxa d’itineraris per a vehicles, s’han de definir les característiques 

dels vials que es preveuen a l’àmbit de La Sínia: 

- C/Enric Prat de la Riba. De doble calçada (3,5 metres cadascuna), amb una mitjana de 6,0 

metres i amb un espai destinat a aparcament de 4,5 metres a banda i banda. 

- C/Puig del Ravell. De doble calçada (6,5 metres cadascuna) i amb una mitjana de 1,6 metres. 

- C/Barons de Castellvell. Calçada de 7,5 metres i amb un espai per a aparcament de 5,0 

metres al costat oest i 5,5 metres al costat est. 
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-  Av. Francesc Riera. De doble calçada (7,5 metres cadascuna), amb una mitjana de 1,0 metre i 

amb un espai destinat a aparcament de 5,0 metres a banda i banda. 

- C/Arcadi Casanovas. Calçada de 7,5 metres i amb un espai destinat a aparcament de 5,0 

metres a ambdues bandes. 

- Vial 1. Calçada de 5,0 metres i espai destinat a aparcament de 5,0 metres a banda i banda. 

- Vial 2. 6,0 metres de calçada i 2,0 metres d’espai per a aparcament. 

- Vial 3. Calçada de 6,0 metres i amb un espai per a aparcament de 2,2 metres a ambdues 

bandes. 

- Vial 6. 6,0 metres de calçada i 4,0 metres d’espai per a aparcament al costat nord i 5,0 

metres al costat sud. 

Prenent la mobilitat generada i la distribució modal al sector de La Sínia, s’estima que es generaran 

cada dia 15.290 viatges amb vehicle privat, que correspon a 11.583 entrades i sortides de vehicles al 

dia. 

Si es pren com a base el repartiment modal de l’apartat 5.2, del total de la mobilitat externa, el 

vehicle privat conforma un 66,1% (9.011 desplaçaments diaris equivalents a 6.826 vehicles al dia 

entrant i sortint del sector). Com que el trànsit en hora punta s’ha establert anteriorment en un 7,8% 

del trànsit total diari, la mobilitat externa es veurà incrementada en poc més de 530 vehicles durant 

aquest període (cas més desfavorable). 

Tenint en compte les principals destinacions definides a l’apartat 5.3, la major part dels 

desplaçaments utilitzaran l’autovia A-2 i l’autopista AP-7 i, en menor grau, l’antiga N-II en direcció 

Sant Andreu de la Barca. L’accés més ràpid a l’autovia i a l’autopista des de La Sínia és pel tram 

d’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7 que circula per l’oest del municipi. Tant les incorporacions com les 

sortides a aquest tram en les direccions A-2 i AP-7 es fan mitjançant la carretera B-224, però amb el 

desenvolupament de La Sínia també es podran fer pel carrer Puig del Ravell. La manera més directa 

d’accedir a l’antiga N-II és per l’avinguda Francesc Riera i el Pont del Mil·lenari o pel carrer Puig del 

Ravell i l’avinguda Pau Claris. Pel que fa a la carretera B-224, el carrer Ausiàs March és el trajecte més 

directe per arribar-hi. 

Tornant a agafar com a base l’apartat 5.2, del total de la mobilitat interna, el vehicle privat conforma 

un 45,5% (6.202 desplaçaments al dia) i un 1,6% de la mobilitat generada per les zones verdes (76 

desplaçaments diaris). En total es correspon a 4.756 vehicles/dia que faran que la mobilitat interna 

en hora punta (7,8% del trànsit tota diari) augmenti en uns 370 vehicles. 
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Els vials d’unió més directa entre el sector de La Sínia i el centre de Martorell són el carrer Puig del 

Ravell, Enric Prat de la Riba, Ausiàs March, la Rambla de les Bòbiles i l’avinguda Francesc Riera. 

També és important destacar la importància dels vials 3 i 6 que donen accés a l’equipament sanitari 

situat a l’extrem sud-oest del sector, el carrer Arcadi Casanovas per transcorre davant els 

equipaments educatius i el carrer Barons de Castellvell i l’avinguda Francesc Riera com a eixos 

longitudinal i tranversal del sector, respectivament. 

Per tant, en el conjunt de la vialitat del sector, es poden jerarquitzar els vials en quatre categories 

segons el trànsit que albergaran: 

• Vials principals, que aglutinen majoritàriament els moviments generats externs i aquells 

entre el sector i la resta del municipi. 

• Vials secundaris, que aglutinen bàsicament els moviments generats interns. 

• Zones 30 o de caràcter veïnal on es proposa limitar la velocitat a 30km/h. 

• Zones amb la vialitat restringida o vials únicament d’accés a l’aparcament fora de la via 

pública. 

La primera proposta de la xarxa d’itineraris per a vehicles es defineix de la següent manera (veure 

figura 6.6): 

- C/Enric Prat de la Riba. Vial de doble sentit de circulació amb un carril per sentit, una 

amplada per carril de 3,5 metres i una mitjana de 6,0 metres d’amplada. 

- C/Puig del Ravell. La seva prolongació manté el doble sentit de circulació però amb dos carrils 

per cada sentit i una amplada de 3,25 metres per carril. A l’espai central hi ha una mitjana 

d’amplada 1,6 metres. 

- C/Barons de Castellvell. Doble sentit de circulació amb un carril per sentit i una amplada de 

3,75 metres per carril. 

- Av. Francesc Riera. La seva prolongació manté el doble sentit de circulació amb dos carrils 

per sentit i una amplada per carril de 3,75 metres i una mitjana central d’amplada 1,0 metre. 

- C/Arcadi Casanovas. De doble sentit de circulació amb un carril per sentit de 3,75 metres 

d’amplada cada un. 

- Vial 1. Un sol sentit de circulació amb un sol carril de 5,0 metres d’amplada. 

- Vial 2. Doble sentit de circulació amb un carril per sentit i de 3,0 metres d’amplada per carril. 

- Vial 3. Doble sentit de circulació amb un carril per cada sentit de 3,0 metres d’amplada. 

- Vial 6. Doble sentit de circulació amb un carril per cada sentit de 3,0 metres d’amplada. 
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En tots els vials es manté l’espai destinat a aparcament.

Fig. 6.6  Vialitat

 

En aquesta proposta de vialitat, la xarxa d’itineraris per a vehicles es classifica 

categories definides anteriorment tal que

∗ Vials principals: C/Puig del Ravell, 

∗ Vials secundaris: C/Arcadi Cas

∗ Zona 30: Vial 1, vial 2

∗ Zona de vialitat restringida: vial 4 i vial 5.

 

En tots els vials es manté l’espai destinat a aparcament. 

Vialitat al sector de La Sínia de la primera proposta 

aquesta proposta de vialitat, la xarxa d’itineraris per a vehicles es classifica 

definides anteriorment tal que: 

Vials principals: C/Puig del Ravell, C/Enric Prat de la Riba i Av.Francesc Riera.

Vials secundaris: C/Arcadi Casanovas, C/Barons de Castellvell i vial 3

vial 2 i vial 6. 

ialitat restringida: vial 4 i vial 5. 

Memòria 

 

 

aquesta proposta de vialitat, la xarxa d’itineraris per a vehicles es classifica dins les quatre 

Av.Francesc Riera. 

i vial 3. 
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Tal com s’ha dit, el desenvolupament de La Sínia afectarà en major o menor grau la mobilitat dels 

vials que envolten el sector, així com també en notaran les conseqüències alguns dels principals 

carrers i avingudes de Martorell. Per observar com varien els nivells de servei d’aquests vials (veure 

taula 6.3) es pren com a hipòtesi el cas més desfavorable, en que la mobilitat generada externa es 

quantifica amb un augment de 530 vehicles/hora punta per vial i la mobilitat generada interna en 

370 vehicles/hora punta per vial. 

 

Via 
Vehicles/hora 

punta 

Vehicles/hora 

punta per carril 
Grau de saturació 

C/Puig del Ravell (cruïlla amb 

C/Ausiàs March), 2 carrils 
691 346 B) Règim estable 

C/Puig del Ravell (entre C/Barons 

de Castellvell i C/Enric Prat de la 

Riba), 4 carrils 

933 233 A)Màxima fluïdesa 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

C/Puig del Ravell i C/Joan Aguilar), 

2 carrils 

1.206 603 
C) Règim estable amb 

densitat important 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

C/Joan Aguilar i Av.Francesc Riera), 

2 carrils 

1.254 627 
C) Règim estable amb 

densitat important 

C/Enric Prat de la Riba (entre 

Av.Francesc Riera i C/Arcadi 

Casanovas), 2 carrils 

945 473 B) Règim estable 

Av.Francesc Riera (entre C/Enric 

Prat de la Riba i C/Francesc Macià) 
1.240 620 

C) Règim estable amb 

densitat important 

Av.Francesc Riera (entre 

C/Francesc Macià i C/Josep Irla) 
1.469 735 

C) Règim estable amb 

densitat important 

C/Ausiàs March (cruïlla amb C/Puig 

del Ravell) 
1.155 578 

C) Règim estable amb 

densitat important 

Rambla de les Bòbiles (cruïlla amb 

C/Barons de Castellvell) 
2.199 1.099 

D)Restricció de la 

capacitat 
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Via 
Vehicles/hora 

punta 

Vehicles/hora 

punta per carril 
Grau de saturació 

Rambla de les Bòbiles (entre 

C/Josep Pla i Pl. del Vi) 
1.133 567 

C)Règim estable amb 

densitat important 

Av.Pau Claris (cruïlla amb Av.Fèlix 

Duran i Cañameres) 
1.831 916 

D)Restricció de la 

capacitat 

Av.Comte de Llobregat (entre 

Av.Can Cases i Pl. Joan Serrats) 
2.012 1.006 

D)Restricció de la 

capacitat 

Pont del Mil·lenari 1.453 727 
C)Règim estable amb 

densitat important 

 

Taula 6.3  Nivells de servei segons la primera proposta 

 

Es pot observar a la taula 6.3 que el grau de saturació ha augmentat en pràcticament tots els vials en 

un nivell de servei, esdevenint un règim estable amb densitat important en la majoria de casos. 

També és cert que en doblar el número de carrils per sentit a la prolongació dels vials principals dins 

el sector afavoreix a disminuir la densitat de trànsit. Respecte els tres trams que han vist com la seva 

capacitat queda restringida, cal recordar que la hipòtesi considera la situació en què tota la mobilitat 

generada externa i/o interna utilitza aquell vial. Així doncs, si els nous habitants de La Sínia que volen 

accedir a l’autovia o a l’autopista ho fan pel carrer Puig del Ravell perquè és l’alternativa més directa i 

no presenta problemes de congestió, la Rambla de les Bòbiles (cruïlla amb C/Barons de Castellvell) 

pot mantenir-se a un règim estable. L’antiga N-II, que també presenta problemes, millorarà tant en 

l’aspecte físic com en el de circulació amb la reconversió que hi ha prevista des del carrer del Mur 

fins a l’avinguda Comte de Llobregat. A més a més, els nous inquilins de La Sínia que es desplacin 

entre el sector i els municipis de les rodalies com Sant Andreu de la Barca, Olesa, Abrera o 

Esparraguera es poden decantar per la rapidesa i la proximitat de l’accés a l’autovia. 

La vialitat proposada a la figura 6.6 té com a principal avantatge que tots els vials, amb l’excepció del 

vial 1, tenen doble sentit de circulació, oferint la màxima xarxa de cobertura a tots els indrets del 

sector. Però disposar de doble sentit a la majoria de vials també resulta un inconvenient. Per garantir 

al màxim la seguretat de vianants, conductors i ciclistes als encreuaments, la millor solució és 

regular-los amb semàfors, però també s’hi poden instal·lar rotondes (en la majoria de cruïlles serien 
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minirotondes) o restringir-hi els moviments de manera que, o s’alenteix la circulació o s’elimina 

l’objectiu del doble sentit. 

L’espai per a aparcament en quasi tots els vials (són excepció el carrer Puig del Ravell, el vial 2 i 3) és 

suficientment ample per permetre que els vehicles estacionin en bateria obliqua i així poder guanyar 

moltes places en superfície. 

La següent proposta de xarxa d’itineraris per a vehicles defineix la vialitat del sector de la següent 

forma (veure figura 6.7): 

- C/Enric Prat de la Riba. Vial de doble sentit de circulació amb un carril per sentit, una 

amplada per carril de 3,50 metres i una mitjana de 6,0 metres d’amplada mantenint l’espai 

destinat a aparcament. 

- C/Puig del Ravell. La seva prolongació manté el doble sentit de circulació amb un carril per 

cada sentit i una amplada de 3,70 metres per carril. A l’espai central hi ha una mitjana 

d’amplada 1,60 metres. La vorera a les proximitats de les cruïlles augmenta fins a 7,50 

metres creant un espai per a aparcament de fins a 4,0 metres a ambdues bandes. 

- C/Barons de Castellvell. Un sentit de circulació amb un carril d’amplada 3,50 metres. Les 

voreres s’amplifiquen 2,0 metres a banda i banda i es manté l’espai per a aparcament. 

- Av. Francesc Riera. La seva prolongació manté el doble sentit de circulació amb un carril per 

sentit de 4,25 metres i una mitjana central d’amplada 2,50 metres. Les voreres augmenten 

en 2,50 metres a banda i banda amb el mateix espai reservat per a aparcament. 

- C/Arcadi Casanovas. D’un sol sentit de circulació amb un carril de 3,50 metres d’amplada. Les 

voreres s’incrementen en 2,0 metres a ambdues bandes i es manté l’espai destinat a 

aparcament. 

- Vial 1. Un sol sentit de circulació amb un carril de 5,0 metres d’amplada sense variar l’espai 

per a aparcament. 

- Vial 2. Un sentit de circulació amb un carril de 3,50 metres. L’espai destinat a aparcament al 

costat nord augmenta fins als 4,0 metres i al costat sud fins als 2,50 metres. 

- Vial 3. Doble sentit de circulació amb un carril per cada sentit de 3,25 metres d’amplada. La 

vorera est esdevé 0,5 metres més petita i l’espai per a aparcament augmenta fins a 2,50 

metres en el mateix cantó. 

- Vial 6. Un sol sentit de circulació amb un carril de 3,50 metres d’amplada. La vorera nord es 

fa 0,5 metres major i la vorera sud augmenta en 2,0 metres mantenint l’espai per a 

aparcament. 
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Fig. 6.7  Vialitat al sector de 

 

Tenint en compte la vialitat en aquesta proposta

les quatre categories en: 

∗ Vials principals: C/Puig del Ravell, C/Enric Prat de la Riba

∗ Vials secundaris: C/Arcadi Cas

∗ Zona 30: Vial 1, vial 2

∗ Zona de vialitat restringida: vial 4 i vial 5.

 

Fig. 6.7  Vialitat al sector de La Sínia de la segona proposta 

Tenint en compte la vialitat en aquesta proposta, la xarxa d’itineraris per a vehicles es classifica 

Vials principals: C/Puig del Ravell, C/Enric Prat de la Riba i Av.Francesc Riera.

Vials secundaris: C/Arcadi Casanovas i C/Barons de Castellvell. 

30: Vial 1, vial 2, vial 3 i vial 6. 

ialitat restringida: vial 4 i vial 5. 

Memòria 

 

 

, la xarxa d’itineraris per a vehicles es classifica dins 

i Av.Francesc Riera. 
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La mobilitat dels vials que envolten el sector de La Sínia i d’alguns dels principals carrers i avingudes 

de Martorell es veurà afectada de forma similar al cas anterior. Es considera, doncs, que els nivells de 

servei no variaran respecte la primera proposta excepte en el cas del carrer Puig del Ravell (entre 

C/Enric Prat de la Riba i C/Barons de Castellvell) que en aquesta proposta esdevé de dos carrils. 

Seguint la hipòtesi del cas anterior sobre com augmenta la mobilitat generada, s’estima que en hora 

punta circularan 467 vehicles per cada carril, augmentant en un nivell de servei respecte el cas 

anterior (esdevé un vial amb règim estable). 

Les alternatives a aquells vials amb restricció de la capacitat que s’han explicitat a la primera 

proposta continuen essent vàlides en aquest cas. 

La vialitat proposada a la figura 6.7 té com a tret característic que els vials secundaris, zones 30 i les 

zones amb vialitat restringida, amb l’excepció del vial 3, són d’un carril amb un únic sentit de 

circulació. Aquesta particularitat permet que en la majoria d’encreuaments no sigui necessària la 

utilització de semàfors o rotondes. La disminució del nombre de carrils és un aspecte que afavoreix 

en la seguretat a les rotondes i les cruïlles ja que permet que el conductor guanyi visibilitat i espai per 

a maniobrar (escàs en minirotondes). Les interseccions resulten més simples i per tant hi ha un 

menor risc d’accidents. L’inconvenient de crear carrils d’un sol sentit és que els recorreguts i, per 

tant, també la seva durada es poden veure incrementats lleugerament i la disminució del nombre de 

carrils comporti una major densitat de trànsit. 

Amb aquesta proposta, l’espai destinat a aparcament és d’amplada suficient per ser en bateria 

obliqua i l’espai destinat als vianants augmenta en tots els vials. 

La prioritat de la seguretat de tots els usuaris de la via pública converteix la segona proposta en la 

més viable malgrat l’augment dels recorreguts. Aquest augment es pretén minimitzar amb el disseny 

de la vialitat. La segona proposta alterna els sentits de circulació dels carrers secundaris i zones 30 i 

manté el doble sentit en els carrers principals i en el vial 3 permetent així connectar fàcilment en tots 

els sentits de circulació. 

La xarxa d’itineraris principals per a vehicles, doncs, es defineix de la següent manera, tal com es 

mostra al plànol A.7 de l’annex A: 

- Xarxa viària principal. En formen part els carrers Puig del Ravell, Enric Prat de la Riba i 

l’avinguda Francesc Riera. En aquests vials la velocitat es limita a 50km/h i tenen prioritat en 

les interseccions amb la vialitat d’escala inferior. 
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- Xarxa viària secundària. En formen part els carrers Arcadi Casanovas i Barons de Castellvell. 

La velocitat es limita a 50km/h i tenen prioritat a les interseccions excepte en el cas que es 

creuin amb la xarxa principal. 

- Zona 30. Està formada pels vials 1, 2, 3 i 6. La velocitat es limita a 30km/h i no disposen de 

prioritat en cap intersecció. 

- Xarxa amb vialitat restringida. Els vial 4 i 5 són exclusivament d’accés a l’aparcament fora de 

la via pública. 

 

Actuació 2. Altres criteris a tenir en compte en relació a la vialitat del sector. 

En aquest apartat es fan algunes recomanacions en relació a la vialitat del sector de La Sínia: 

� Al carrer Arcadi Casanovas, és a dir, a les proximitats dels nous equipaments esportius i 

docents, al vial 6 i al carrer Barons de Castellvell, que envolten el nou hospital i al vial 1 per 

predominar-hi el sector comercial es recomana que en el projecte d’urbanització es tinguin 

en compte algunes mesures com: 

- La implantació d’un sistema de separació física entre la vorera i la calçada, bé sigui 

per mitjà de barreres físiques, pilones o bé jardineres, per tal d’evitar l’aparcament 

indegut a sobre la vorera i esdevenir una barrera psicològica que eviti els creuaments 

indeguts de la calçada. 

� Al vial 1, a més a més, per ser el vial d’unió entre la zona més comercial del sector i el parc 

urbà, es recomana: 

- L’establiment de plataformes elevades com a elements reductors de la velocitat. 

� Als vials 4 i 5 es recomana: 

- Una plataforma única a tota la secció del carrer. 

- La instal·lació de barreres físiques per evitar que els vehicles estacionin 

indegudament tot obstaculitzant el pas dels vianants i de les bicicletes, que també 

comparteixen l’espai amb el trànsit rodat. 

� A l’avinguda Francesc Riera: 

- Instal·lar una rotonda a la cruïlla amb el carrer Barons de Castellvell i a la cruïlla amb 

el vial 3 a més a més de la que està prevista a l’alçada del carrer Enric Prat de la Riba. 

A part de la seva funció bàsica, esdevenen un impediment per a agafar velocitats 

altes. 
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� Al carrer Puig del Ravell:

- La instal·lació d’una rotonda a la cruïlla amb el carrer Enric Prat de la Riba per donar 

accés a totes les direccions.

� Al punt on conflueixen els vials 3 i 6:

- Instal·lar una rotonda que permeti i faciliti fer un canvi de sentit en el vial 3 

haver de maniobrar en el vial 6 que no té sortida a l’extrem oest.

� A tots els vials del sector:

- Pintar els aparcaments en bateria obliqua de manera que la maniobra 

d’estacionament sigui sempre fent marxa enrere i a l’hora de retirar el vehicle e

conductor tingui la màxima visibilitat trànsit que circula pel vial.

� Una possible configuració de les direccions i

mostra a la figura 6.8
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ig del Ravell: 

La instal·lació d’una rotonda a la cruïlla amb el carrer Enric Prat de la Riba per donar 

accés a totes les direccions. 

Al punt on conflueixen els vials 3 i 6: 

Instal·lar una rotonda que permeti i faciliti fer un canvi de sentit en el vial 3 

haver de maniobrar en el vial 6 que no té sortida a l’extrem oest.

A tots els vials del sector: 

Pintar els aparcaments en bateria obliqua de manera que la maniobra 

d’estacionament sigui sempre fent marxa enrere i a l’hora de retirar el vehicle e

conductor tingui la màxima visibilitat trànsit que circula pel vial.

onfiguració de les direccions i girs permesos a les cruïlles del trànsit rodat es 

8. 

 

Fig. 6.8  Moviments permesos a les cruïlles 
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La instal·lació d’una rotonda a la cruïlla amb el carrer Enric Prat de la Riba per donar 

Instal·lar una rotonda que permeti i faciliti fer un canvi de sentit en el vial 3 per evitar 

haver de maniobrar en el vial 6 que no té sortida a l’extrem oest. 

Pintar els aparcaments en bateria obliqua de manera que la maniobra 

d’estacionament sigui sempre fent marxa enrere i a l’hora de retirar el vehicle el 

conductor tingui la màxima visibilitat trànsit que circula pel vial. 

girs permesos a les cruïlles del trànsit rodat es 

 



Pàg. 76  Memòria 

 

6.5 Actuacions en relació als espais per l’aparcament 

 

Actuació 1. Reserva de places d’aparcament fora de la via pública. 

Les previsions d’aparcament a La Sínia fora de la via pública superen notablement els valors mínims 

que fixa el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada [1] (veure 

taula 6.4), el qual obliga a preveure la reserva mínima d’aparcament de vehicles situats fora de la via 

pública segons l’ús d’habitatge següent: 

� Per turismes s’ha de preveure el valor més elevat entre 1 plaça/habitatge o 1 plaça/100m2 de 

sostre o fracció amb una dimensió mínima per plaça de 4,75x2,40 metres. 

� Per motocicletes s’ha de preveure el valor més elevat entre 0,5 places/habitatge o 1 

plaça/200m2 de sostre o fracció amb una dimensió mínima per plaça de 2,20x1,00 metres. 

 

Ús d’habitatge m2 sostre m2 sòl nº habitatges Ràtio nº places 

Turismes 168.766,43 33.291,45 1.967 1 plaça/habitatge 1.967 

Motocicletes 168.766,43 33.291,45 1.967 0,5 places/habitatge 984 

    TOTAL 2.951 

 

Taula 6.4  Reserves mínimes d’aparcament de vehicles fora de la via pública 

 

A La Sínia, la previsió d’aparcament fora de la via pública és de dos places per turismes per cada 

habitatge, el que suposa un total de 3.934 places. 

 

Actuació 2. Previsió de molls de càrrega integrats a les instal·lacions. 

A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega, el Decret 344/2006 obliga als locals 

comercials a destinar per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre, a l’interior de l’edifici o a 

terrenys edificables al mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves 

característiques especials justifiquin la manca de necessitat de magatzem per als seus productes. Si la 

superfície de venda dels establiments comercials és superior als 1.300m2 han de disposar d’un moll o 
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espai mínim de 3x8 metres. A partir d’aquesta superfície, pels següents 5.000m2 de superfície de 

venda, han de disposar d’un altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per 

cada un dels següents 10.000m2. 

La superfície de sostre corresponent a sòl comercial i terciari al sector de La Sínia és de 12.204,05m2. 

Si es considera que el 70% d’aquesta superfície es destinarà a superfície de venda i el 30% restant a 

oficines, es tenen 8.542,84m2 de superfície de venda i 3.661,21m2 d’oficines. Tenint en compte la 

distribució d’usos al sector de La Sínia no es preveu que existeixi cap establiment amb més de 

1.300m2 de superfície de venda, per tant, no serà necessària la reserva d’espais i molls a l’exterior 

dels edificis. 

 

Actuació 3. Previsió de reserva d’aparcament per a càrrega i descàrrega a la via pública. 

Amb l’objectiu d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis 

urbans, el Decret 344/2006 fixa la reserva de places de 3x8 metres a la xarxa viària per a càrrega i 

descàrrega de mercaderies. En el cas d’ús comercial cal preveure 1 plaça per cada 1.000m2 de 

superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments. En el cas d’ús d’oficines cal preveure 1 plaça 

per cada 2.000 m2 de sostre. Si es considera la distribució de la superfície de sostre amb el mateix 

percentatge que en el cas anterior i es pren el valor més restrictiu, seran necessàries 9 places de 

càrrega i descàrrega tal com s’indica a la taula 6.5. Es proposa una possible ubicació d’aquestes 

places a la figura 6.9 i al plànol A.8 de l’annex A de manera que donin una major cobertura a les 

zones comercials del sector. 

 

Ús del sòl m2 sostre Ràtio nº places 

Comercial 8.542,84 1 plaça/1.000m2 superfície venda 8 

Oficines 3.661,21 1 plaça/2.000m2 sostre 1 

  TOTAL 9 

 

Taula 6.5  Reserva de places a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega 
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Fig. 6.9  Proposta d’ubicació de les places de càrrega i descàrrega a la via pública

 

6.6 Proposta de finançament del transport 

 

Tal com s’ha especificat anteriorment

garantirà ampliant el recorregut de les línies 1 i 2 del bus urbà. Per calcular el dèficit d’explotació del 

transport públic, en aquest cas del bus urbà, es prenen les indicacions que marca el Decret 344/2006 

de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada:

D=dèficit d’explotació del transport públic de superfície.

 

bicació de les places de càrrega i descàrrega a la via pública

Proposta de finançament del transport públic 

anteriorment, l’accessibilitat al transport públic del sector de 

garantirà ampliant el recorregut de les línies 1 i 2 del bus urbà. Per calcular el dèficit d’explotació del 

transport públic, en aquest cas del bus urbà, es prenen les indicacions que marca el Decret 344/2006 

de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada: 

D=dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

Memòria 

 

 

bicació de les places de càrrega i descàrrega a la via pública 

, l’accessibilitat al transport públic del sector de La Sínia es 

garantirà ampliant el recorregut de les línies 1 i 2 del bus urbà. Per calcular el dèficit d’explotació del 

transport públic, en aquest cas del bus urbà, es prenen les indicacions que marca el Decret 344/2006 
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r=increment dels km totals de recorregut diàriament. Les línies 1 i 2 realitzen 28 expedicions els dies 

laborables (252 dies a l’any) i 14 expedicions els dissabtes (52 dies a l’any). L’increment de recorregut 

de la línia 1 és de 875 metres (0,875km) per expedició i de la línia 2 de 780 metres (0,780km) per 

expedició. En total, doncs, són 1,655km per expedició, valor que s’ha de multiplicar pel nombre 

d’expedicions que es realitzen en un any (la suma de les expedicions en dia feiner, 28 multiplicat per 

252 dies, més les expedicions dels dissabtes, 14 multiplicat per 52 dies). Això resulta un increment de 

12.882,52km/any. 

p=preu unitari del km recorregut (2,63€/km). A aquest preu unitari, que correspon a l’any 2004, s’ha 

d’actualitzar amb l’IPC [7] anual corresponent, de manera que esdevé de 3,04€/km al 2009 aplicant 

l’IPC [7] general de l’Estat entre el gener de 2004 i el gener del 2009. 

� = � · � · 0,7           (Eq. 6.1) 

� = 12.882,52 · 3,04 · 0,7          

Mitjançant l’equació 6.1 es calcula que el dèficit d’explotació de l’increment de les línies 1 i 2 és de 

27.414,0€/any, que en deu anys esdevé de 274.140€. 

 

6.7 Requisits d’implantació 

 

Les mesures que s’han proposat fins ara conformen el conjunt de la mobilitat en l’àmbit de La Sínia i 

per tant totes són necessàries d’aplicar dins el termini d’urbanització. Tot i així l’ordre amb què són 

implantades algunes d’elles és important perquè el procés sigui el més adaptatiu possible: 

� Primer de tot s’han d’executar les obres de la prolongació del carrer Puig del Ravell fins al 

tram d’enllaç de l’autovia i l’autopista. Aquest accés a d’estar disponible abans que el sector 

generi mobilitat. 

� En segon lloc s’han d’executar les obres del carrer Enric Prat de la Riba amb el menor temps 

possible perquè afecten la mobilitat del barri del Torrent de Llops. 

� La realització de la xarxa de vianants es farà conjuntament amb la xarxa de bicicletes si 

aquestes coincideixen. Els trams de carrils bici que discorren per zones verdes es faran 

immediatament seguits per assegurar la continuïtat de la xarxa a les cruïlles. 
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� Durant l’execució de la xarxa de vianants es realitzaran els eixamplaments de vorera a les 

proximitats dels equipaments i a les parades del transport públic per poder instal·lar les 

marquesines de les parades abans no s’iniciï la modificació del traçat del bus urbà. 

� Plantar la vegetació a les zones verdes després d’haver acabat l’execució dels carrils bici per 

garantir que en un futur les plantes no envairan els carrils. Prèviament s’ha de realitzar un 

estudi de quin tipus de vegetació és la més adient. 

� Les places d’aparcament de cada carrer s’han de definir posteriorment a l’execució del 

mateix per establir un ordre en l’estacionament ja que en molts vials aquests espais són 

propers a 5 metres. 

� S’ha d’instal·lar el sistema de separació física entre la vorera i la calçada a mesura que es va 

executant el tram de la xarxa de vianants que ho necessiti. 
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7 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE GENERAL DE LES PROPOSTES 
 

En aquest apartat es pretén quantificar l’impacte de les propostes. Per corroborar que la distribució 

modal i les propostes que s’han previst col·laboren a una mobilitat més sostenible, es fa una 

estimació de les emissions de CO2 generades a l’àmbit de La Sínia segons el repartiment modal 

previst i es compara amb les emissions que es generarien si el repartiment modal del sector seguís el 

model tendencial actual, en el que els desplaçaments amb vehicle privat van guanyant terreny als 

modes no motoritzats. 

La taula 7.1 mostra els repartiments modals tendencial i previst al sector de La Sínia que s’utilitzen 

per fer el càlcul de les emissions. 

 

Repartiment modal tendencial a Martorell 

Mode de desplaçament Desplaçaments interns (%) Desplaçaments externs (%) TOTAL(%) 

no motoritzat 31,8% 0,20% 16,0% 

vehicle privat 62,4% 78,5% 70,5% 

transport col·lectiu 5,80% 21,3% 13,5% 

TOTAL 50,0% 50,0% 

Repartiment modal previst a La Sínia 

Mode de desplaçament Desplaçaments interns (%) Desplaçaments externs (%) TOTAL(%) 

no motoritzat 60,2% 0,30% 34,7% 

vehicle privat 34,1% 66,1% 47,7% 

transport col·lectiu 5,70% 33,6% 17,6% 

TOTAL 57,5% 42,5% 

 

Taula 7.1  Repartiment modal tendencial i previst a La Sínia 

 

Per realitzar els càlculs pertinents s’han de tenir en compte les consideracions següents en referència 

a l’emissió del contaminant i a la longitud dels desplaçaments: 

� Els desplaçaments a peu i amb bicicleta (no motoritzats) no generen cap tipus d’emissió. 
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� Els desplaçaments amb vehicle privat emeten aproximadament 180 grams de CO2/km i 

viatger transportat i la longitud mitjana del desplaçament és d’uns 5 km en els 

desplaçaments interns i d’uns 20 km en els externs. 

� Els desplaçaments amb transport col·lectiu, concretament amb autobús, emeten 

aproximadament 60 grams de CO2/km i viatger transportat i la longitud mitjana del 

desplaçament és de 4 km en els desplaçaments interns i d’uns 15 km en els externs. 

A la taula 7.2 es pot observar el resultat del càlcul de les emissions de CO2 segons la mobilitat 

generada total (32.049 viatges/dia) i el repartiment modal tendencial i previst al sector de La Sínia. 

 

kg CO2/dia segons repartiment modal tendencial 

Mode de desplaçament Desplaçaments interns Desplaçaments externs TOTAL 

no motoritzat 0 0 0 

vehicle privat 7.655,73 38.526,86 46.182,59 

transport col·lectiu 189,76 2.613,45 2.803,21 

TOTAL 7.845,49 41.140,31 48.985,80 

kg CO2/dia segons repartiment modal previst 

Mode de desplaçament Desplaçaments interns Desplaçaments externs TOTAL 

no motoritzat 0 0 0 

vehicle privat 5.651,10 32.439,60 38.090,70 

transport col·lectiu 252,0 4.122,9 4.374,90 

TOTAL 5.903,10 36.562,50 42.465,60 

 

Taula 7.2  Quantitat de CO2 emesa segons repartiments (kg CO2/dia) 

 

La distribució modal prevista al sector de La Sínia preveu una disminució de les emissions de CO2 

d’un 13,31% respecte la tendencial (veure figura 7.1). És un valor molt optimista que pot ser 

conseqüència de l’empenta que pot generar la creació d’una xarxa d’itineraris per a bicicletes a la 

mobilitat global del sector, de la disponibilitat de serveis que ofereix sense necessitat d’agafar el 

cotxe i de les bones comunicacions de què disposa Martorell amb transport públic. 
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Fig. 7.1  Evolució de les emissions diàries de CO2 segons el model tendencial i el previst 

 

L’objectiu de les propostes és que l’impacte general que pugui causar el sector de La Sínia sigui, no 

nul perquè això és impossible, però si que sigui predominantment marcat pel positivisme. A 

continuació s’enumeren les conseqüències derivades de les actuacions que s’han definit en els 

apartats anteriors: 

� De la xarxa d’itineraris per a vianants: 

Els vials disposen d’unes voreres força amples (la mínima és de 3 metres) que conviden a 

realitzar desplaçaments a peu i conseqüentment poden donar embranzida al sector 

comercial de la zona. Aquesta amplitud de carrers també afavoreix l’impacte visual que 

poden causar els edificis d’entre 6 i 12 plantes previstos al sector. La xarxa és prou extensa 

per donar una bona cobertura a tot el sector inclús en les zones de parc urbà i parcs i jardins. 

Tot i aquesta previsió, els carrils bici que transcorren per les voreres i la convivència a la 

calçada amb els vehicles no deixen de ser un factor negatiu per la seguretat dels vianants. 

 

� De la xarxa de transport públic: 

Les noves parades de bus urbà que s’han definit donen prou cobertura a tot el sector per 

afavorir-ne la utilització en detriment del vehicle privat. Això comporta una disminució de les 

emissions de gasos nocius per a la salut com el CO2. La modificació de les línies 1 i 2 

permeten efectuar un bon servei dins el sector sense haver d’augmentar la flota de busos. 

 

� De la xarxa d’itineraris per a bicicletes: 

El sector de La Sínia és pionera en aquesta proposta ja que Martorell no disposa de xarxa 

d’itineraris per a bicicletes. La creació d’aquesta xarxa promociona l’ús d’aquest mode de 
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transport i pot substituir en molts casos al vehicle privat tant per a viatges amb motiu lúdic 

com de mobilitat obligada i la conseqüent disminució de les emissions de gasos nocius. 

 

� De la xarxa d’itineraris per a vehicles: 

L’ordenació viària que es proposa implantar a La Sínia que es caracteritza per fer de sentit 

únic els vials secundaris suposa una reducció dels gasos nocius vinculats a les congestions de 

trànsit i aporta més espai a la xarxa de vianants. A més a més, amb aquesta ordenació es 

manté l’estructura viària dels barris propers al sector però amb uns carrils més amples i amb 

prou espai destinat a aparcament per permetre l’estacionament en bateria guanyant així en 

nombre de places. 
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CONCLUSIONS 
 

La urbanització del sector de La Sínia comporta un gran canvi pel municipi i els seus habitants. Les 

propostes que s’han realitzat en aquest projecte, que el promotor urbanístic haurà d’executar per 

complir amb el Decret 344/2006 [1], volen garantir als nous ciutadans la màxima cobertura interna i 

externa i facilitar l’accés als diferents modes de transport, de manera que disposin d’una mobilitat el 

més eficaç, còmode i sostenible possible. Pretenen convertir aquest canvi en una oportunitat per 

potenciar els modes de transport més nets, com per exemple amb la creació d’una xarxa d’itineraris 

per a bicicletes al sector. A més a més aquestes propostes es poden convertir en una guia bàsica per 

millorar la mobilitat de Martorell, per fer-la més eficient i més sostenible. 

Per aconseguir aquest objectiu és important que en un futur pròxim es redacti el Pla de Mobilitat 

Urbana de Martorell, tal com té previst l’Ajuntament de Martorell i, posteriorment, depenent ja dels 

recursos econòmics municipals i de les estratègies polítiques, es duguin a terme les intervencions 

necessàries i requerides per establir una millora respecte l’estat actual de la mobilitat del municipi 

tot emfatitzant el compliment dels objectius marcats en qüestions mediambientals i de seguretat. 
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