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EL CENTRE DIRECCIONAL DEL  PRAT DE LLOBREGAT I L’ENTORN METROPOLITÀ. 
 
Si hi ha una ciutat del Àrea Metropolitana de Barcelona que avui es pot eximir de noves 
aportacions al seu  entorn es el Prat de Llobregat. El seu territori ha estat tradicionalment 
assetjat per condicionaments derivats de la seva proximitat  i situació estratègica respecte 
a la metròpoli. El Port, la Zona Franca; les grans infrastructures; l’Aeroport, les superfícies 
logístiques; la política ferroviària, ho demostren.  
 
Tanmateix, del procés d’integrar, negociar i aprofitar la pressió d’aquelles iniciatives, han 
sorgit gran part dels arguments pel desenvolupament de la ciutat. Així ho podem 
comprovar si observem com la resolució dels conflictes entre els interessos metropolitans i 
municipals  han obligat a redefinir la relació de la ciutat amb la costa, amb el riu, amb la 
ciutat aeroportuària, amb les grans infrastructures  de transport o amb el Port. 
  
Aquest es el cas del Centre Direccional. Nascut com un territori al servei dels interessos 
metropolitans, fins ara aquests l’havíem manifestat principalment en la xarxa viària, el 
centre comercial del CARREFOUR i l’extensió de TRADISA, restant en canvi passius en la 
concreció dels continguts que es podrien derivar de l’ambigua qualificació de Centre 
Direccional que el PGM li atorgava. Sortosament aquesta passivitat ha deixat oberta la 
possibilitat per intervenir amb altres criteris. I això  sobre un territori d’un gran valor de 
posició, d’òptima accessibilitat, sobre el que recau gran part de les aspiracions del 
creixement urbà del Prat de Llobregat. 
 
Ara, amb el projecte de convertir en ciutat el Centre Direccional, cal acceptar que els grans 
peatges metropolitans estan saldats amb escreix, i resta dons concretar l’aportació 
necessària pel creixement equilibrat de la ciutat existent i aquelles que es deriven del seu 
entorn immediat.   
 
Entre aquests objectius destaquem: 
 
a) El nou centre del Prat com a porta de ponent de la Barcelona Central. (Veure plànol 
adjunt) 
 
Aquest fet sembla avui poc discutible, ja que la ruptura del continu urbà que generarà el 
Parc Agrari del Delta, farà que la ciutat metropolitana comenci, no en el Llobregat, si no a 
ponent del nostre sector. 

Per aconseguir aquest objectius es proposa: 

- Desplaçar el centre comercial, avui a llevant de la ciutat, en al epicentre de 
l’operació del sector en continuïtat amb el centre al voltant de l’estació i de la plaça 
de la Villa. 

- Reforçar la imatge urbana del centre comercial amb el complement de l’activitat 
terciària (Model l’ILLA) i del centre cultural.  

- Garantir la connexió cap a ponent del centre ( partint de la carretera de Can L’Alaiò, 
i forçant  la permeabilitat de pas sota de l’autovia) 

 

b) Restablir els nexes del teixit urbà amb el Parc Agrari del Delta i el Parc fluvial del 
Llobregat. (Veure plànol adjunt) 
 
 
El Parc Agrari del Delta és, juntament amb Gallecs, el principal parc territorial i patrimonial 
de la Regió Metropolitana. Més enllà dels seus valors ecològics, paisatgístics i lúdics, com 
un dels pulmons de l’àrea central de la metròpolis, ofereix l’oportunitat urbanística poc 
habitual en la ciutat contemporània de definir un límit clar al seu creixement urbà. El 
mateix podrem dir del Parc Fluvial del Llobregat, façana a llevant de la ciutat fins al mar. 
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Per aconseguir aquest objectiu es proposa: 
 

- Que la connexió entre el Parc Agrari del Delta  i del Parc Fluvial del Llobregat siguin 
l’argument principal de l’estructura d’espais verds que caracteritzin el sector. 

 
- Situar equipaments en contacte amb el Parc Agrari i Fluvial que cooperin a la 

interpretació d’aquells espais públics. 
 

- Forçar la connectivitat entre el sector i aquests espais, utilitzant recursos 
topogràfics( connexió al nord aprofitant el nus viari de la C-32) o proposant passos 
sota les infrastructures viàries cap a ponent o a nivell o elevada cap el parc fluvial. 

 
- Considerar el paper de les penetracions del propi Parc Agrari dins del sector: la 

sèquia del Prat, tram final del canal de la Dreta del Llobregat, que arriba a la bassa 
del Prat; el conjunt de masos; etc. Donant-les un sentit nou, tant sigui com a 
recolzament de les zones dels horts a les macro –illes i zones verdes, i de integrar-
les dins del concepte de sostenibilitat del sector ( basses de laminació, etc.)   

 
 
c) Caracteritzar les activitats econòmiques i productives complementàries a les d’altres 
àrees de l’entorn metropolità. 
 
Extreure del concepte de Centre Direccional - o de les Àrees de Nova Centralitat – la seva 
component més creativa, passa per ajustar a la seva dimensió real aquells objectius que 
l’entorn metropolità ha descuidat i que puguin reforçar la idea de ciutat complexa que 
s’obre al territori. D’acord amb això, cal ubicar el sector en relació a realitats no 
residencials com: la ciutat  aeroportuària; el terciari de Mas Blau I i II; la component 
comercial de Gavà - Viladecans o la vocació del centre de la Plaça Europa de L’Hospitalet. 
Cal assenyalar que l’elecció d’un model de desenvolupament econòmic no pot ser 
únicament fruit mecànic de la prospecció del mercat o de l’anàlisi de conjuntures 
territorials, i que respon també a voluntats polítiques, de visió de futur i de l’assumpció del 
risc de no aplicar propostes fonamentades en rendibilitats a curt termini.  

 
En tot cas caldrà ajustar la caracterització dels continguts del Centre Direccional a l’escala 
del territori que tractem i amb coherència a la voluntat de construir ciutat. Creiem que no 
es tracta d’imaginar centres concebuts amb la lògica dels desenvolupats per Gavà, 
Viladecans o Sant Boi, que recolzats en la accessibilitat que ofereix la C-32,  trobem la 
seva justificació en la oferta quasi exclusiva de sostre comercial o terciari. Ni tampoc es 
pot pensar en centres d’una escala molt superior a la que es disposa (com la Fira, la ciutat 
aeroportuària ,el Fòrum o la Sagrera). Aquí l’accessibilitat que ofereix les noves línies del 
metro i el ferrocarril, i el lligam amb la ciutat i amb el territori metropolità, permet pensar 
en una oferta més diversificada i per tant la possibilitat de preveure un creixement selectiu 
i adaptable a una demanda qualificada. Aquesta particularitat hauria de tenir-se en compte 
a l’hora de determinar els usos no residencials i apostar per un planejament flexible i obert 
a les canviants necessitats i ofertes del territori.  

Tanmateix, la referència al que existeix es inevitable, així el sector ha d’integrar la realitat 
de la gran superfície comercial (CARREFUR) que aquí s’aprofita com l’embrió del nou 
centre afegint continguts terciaris i envoltant-lo d’equipaments  (centre cultural, biblioteca, 
etc.  

Les activitats productives (terciari- industrial- comercial) s’intenten equilibrar, com es 
veurà en la proposta d’usos i en la aposta per la flexibilitat en la qualificació, que s’adapti a 
les conjuntures. En tot cas la caracterització de la reserva industrial s’inclina  per 
desenvolupar un model lligat a la recerca  de suport a les activitats logístiques que 
envolten al Prat, o les que tinguin com a finalitat desenvolupar la societat de coneixement  
o el I+D. Potenciar aquest tipus d’activitats semblaria idònia per les següents raons: 

- Pel seu caràcter complementari respecte a les que es desenvolupen en l’entorn.  

- Per adequar-se a l’escala del sector, sense el requeriment de grans espais 
servidors. 

- Per ser compatible amb el teixit residencial, i tractar-se d’activitats netes. 
- Per la creació de llocs de treballs qualificats accessibles des de la nova estructura 

de transport públic (L1,L9, Rodalies, Centre intermodal, etc..) 
- Per que pot impregnar a la pròpia ciutat existent.  
 

Amb aquesta finalitat la proposta desenvolupa un teixit productiu ( 22@) que busca una 
certa concentració i a la vegada una distribució homogènia dins del sector en total 
convivència amb altres usos i activitats ( residencial, terciari, equipaments, etc.), evitant la 
formació de polígons especialitzats. 

 
 
 
 
 

EL MODEL DE CIUTAT.  
 
 
Els trets essencials per a la definició del model de ciutat provenen de la voluntat  de proposar una 
ciutat en continuïtat amb l’existent , amb especial atenció al seu equilibri, sostenibilitat i confort 
urbà.  
 
Al tractar la definició del model de ciutat, es precís diferenciar aquells objectius que provenen d’un 
plantejament teòric i els que provenen com a resposta del seu emplaçament i els condicionament 
particulars.  Als primers els considerem com objectius generals i als segons com objectius 
específics.  
 
EL MODEL DE CIUTAT.  OBJECTIUS GENERALS  
 
a)  Un model de ciutat complexa cohesionada socialment. 

 
L’expressió d’aquest objectiu es basa en evitar la diferenciació espacial en el sector, tant 
en el relatiu a usos i activitats, apostant per una distribució homogènia en el territori.  
 
Aquesta voluntat arriba a la pròpia estructura del model edificatòri que sistemàticament es 
deixa obert a la diversitat; a la mixtura d’usos i activitats. En concret cada macro - illa 
compta amb reserva de sostre per residència i activitats productives, així com de sòl 
destinats a equipaments de petit format i proximitat.  

 
 
b)  Un model de ciutat compacta i densa.  

 
Pel que significa de creació d’urbanitat intensa, de relació cívica i de eficient administració 
dels recursos, del sòl i el subsòl. Si be la densitat global ja ha estat determinada, hi ha una 
aposta clara per la concentració edificatòria i la dimensió de les macro- illes representa una 
disminució notable del terreny destinat a viari. 
 
c)  Un model de ciutat confortable.  
 
Amb una morfologia edificatòria que faciliti diversitat  en la forma de viure la ciutat, 
principalment  a partir de que la residència pugui gaudir de diferents graus d’urbanitat 
(espais públics i de gestió comunitària). Una ciutat atenta a facilitar la proximitat entre 
residència, treball, esbarjo i cultura.  
 
d) Un model de ciutat sostenible en la que les seves opcions de morfologia urbana i 
organització de l’espai es justifiquin des de la visió de l’estalvi energètic i el confort.  
 
Aquest objectiu es manifesta als següents nivells: 
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Al nivell de la proposta general. 
 
- Màxima reserva de sòl permeable. 
- Reducció de la trama viària. 
- Aprofitament de les característiques hidrològiques del terreny. Utilització de les basses de 
laminació i nivell freàtic  com a font energètica pel condicionament tèrmic.  
 
A nivell particular de l’ordenació 
 
- Establiment d’edificis tècnics a cada illa destinats a l’aparcament en alçada i la 
concentració de serveis dedicats al condicionament climàtic; producció d’ACS; contenidor 
de les instal·lacions per l’energia renovable i de garantir el cicle de l’aigua. Així com de les 
destinades a la recollida selectiva de brossa  i de distribució elèctrica (E.T.)   
- Màxima reserva de sòl permeable. ( 20% del sol de les macro – illes destinades a zones 
verdes –horts- gestionats pel veïnat) 
 
A nivell particular de l’edificació 
 
Avui dia els esforços apunten cap el sistemes passius d’estalvi energètic. Aquells que 
parteixen del mateix  concepte arquitectònic i de l’ordenació, principalment de la seva 
relació amb l’exterior i de la consideració del control climàtic a partir de mitjans naturals ( 
orientació; protecció solar i la seva adequació a les estacions climàtiques; l’agressió 
exterior i els espais intermedis; la ventilació creuada natural, compacitat de l’edificació, 
etc.). Tot això farà que la determinació de les fondàries edificables i l’atenció a les 
orientacions idònies  condicionaran a la determinació de les morfologies edificatòries. En 
general aquests aspectes estaran coberts per la nova normativa de l’habitatge que pauta 
els condicionaments de la habitabilitat i fomenten els sistemes passius d’estalvi energètic.   
 
   
 
 
EL MODEL DE CIUTAT. OBJECTIUS ESPECÍFICS.  
 
 
a) Continuïtat amb el teixit viari (existent o previst) de la ciutat actual. (Veure plànol 
adjunt) 
 
La continuïtat amb el teixit de la ciutat ve determinada pel planejament que s’ha 
desenvolupat en el sector de La Seda i pels estudis encetats al sector de La Paperera. Tant 
un com  els altres recullen aquest argument i han recolzat la continuïtat del nou Eixampla 
amb la ciutat existent. Així s’ha tractat de la continuïtat de la xarxa de carrers que arriben 
des d’Anselm Clavè: la continuïtat del carrer Major continua sent un dels principals 
arguments de relació urbana; el carrer Bertrand permetrà  una connexió viària feble, fins a 
Urgoiti ,ja que no travessa el passeig de cobriment de l’autovia; el carrer Maragall 
permetrà una connexió viària feble,  si es manté  l’estretor que li imposa el pas entre les 
dues cases protegides del carrer Urgoiti;  i la major eficàcia de connectivitat viària serà la 
dels carrers de Borràs i de Les Moreres sempre que s’ampliï el cobriment de l’autovia. 
Aquest últim pot arribar a considerar-se com un par eficaç a la Ronda de Llevant.  
L’altre episodi  de connectivitat es el de l’eix Plaça de Catalunya, Fondo del Peixo i el 
sistema d’espais lliures del nou Eixampla. 
 
Tots aquests objectius ja han estat assumits pels documents urbanístics en tramitació i 
altres estudis, que han aprofitat la realitat del cobriment de les vies i el futur soterrament 
de l’autovia.  
 
Però aquesta relació entre l’existent i el futur desenvolupament del Prat Nord resulta 
insuficient. Quedar-se en la connectivitat ja acceptada, comportaria deixa sense relació a 
més de la meitat del nou sector. Noves transformacions hauran de violentar a les 

infrastructures existents per assolir l’objectiu d’evitar la marginació urbana de bona part 
del sector. 
Les claus d’aquesta transformació de les infrastructures existents i de projectes en curs la 
situen en: 
 
La permeabilitat de l’autovia: 
 
- Per facilitar la connexió de la Ronda de Ponent amb el sistema perimetral de vialitat 
plantejat en el sector i la C-32. 
- Convertir en viaducte l’autovia – entre el pas del ferrocarril i el de la carretera de can 
l’Alaió - per assolir la connexió del centre de la ciutat actual i prevista amb la zona de 
ponent del nou Sector. En la proposta s’aprofita el pas de la carretera de Can l’Alaió per 
assegurar la connectivitat viària, però això no podrà excusar la necessitat d’obrir el pas 
sota l’autovia si es vol garantir la vitalitat urbana del nou sector. 
 
La supressió del viaducte actual que connecta Sant Boi amb l’autovia.  
 
Independentment de la qualitat del viaducte  de Javier Rui – Wamba, no sembla factible 
que la ciutat es pugui desenvolupar correctament acceptant la complexitat extrema de 
l’entramat viari actual. A més de tot això- com es comentarà després- no sembla 
convenient que la futura ciutat suporti trànsit de pas cap a Barcelona- ciutat.    
 
Donar un sentit urbà a la proposta de connexió entre l’enllaç de la B-20 i la Ronda de 
Ponent.  
 
- El nou esquema viari també permet adaptar les actuacions previstes en el projecte de 
connexió entre l’enllaç de la B-20 y la ronda de Ponent, realitzat  pel Ministeri de Foment. 

 

Integració del Carrer de les Moreres amb el sistema general d’accés de la Ronda de 
Llevant.  

La previsió del viaducte salvant el carrer d’Anselm Clavè, i la resolució de l’accés al Prat – 
Centre Comercial, venint de Barcelona, ha facilitat la integració del Carrer de les Moreres al 
sistema de ronda del Sector Nord i la possibilitat de millorar la connectivitat del llevant de 
la ciutat existent amb el nou sector. 

El paper de l’Avinguda del Remolar 

Amb tot, la proposta que jugarà un paper amb més capacitat estructurant del conjunt serà 
el de la integració radical  de l’Avinguda del Remolar al sistema de connexió sud – nord de 
la ciutat. 

Aquesta opció  ha comportat el replantejament de la proposta viària i edificatòria del costat 
a ponent de l’estació intermodal. ( Veure apartat : L’entorn de l’estació intermodal. Anàlisis 
de la modificació del PGM – Sector de la Seda-i justificació de la nova  proposta.) 

La connexió de l’autovia i el Prat.   

La proposta manté l’accessibilitat a llevant, millorant les longituds d’incorporació. D’una 
banda la de Barcelona- Prat de Llobregat, que discorrent un tram soterrada s’incorpora al 
teixit urbà i des de aquí al carrer de les Moreres en sentit descendent i a la Ronda de 
Llevant.  La del Prat en direcció Barcelona, amb un abaixador que a través de la Ronda de 
Llevant permet accedir a l’autovia mitjançant una rotonda.  

Però el canvi més substancial es produeix al centre del nou sector. Aquí, la incorporació 
des de l’autovia al centre de la ciutat i al centre comercial, es desenvolupa mitjançant un 
carril addicional de gran recorregut  paral·lel al sistema viari est – oest. D’aquell surt una 
de les possibilitats d’incorporació de la ciutat a l’autovia en direcció oest. La principal 
transformació es produeix des de la zona de l’estació intermodal amb la posta en joc de 
l’avinguda del Remolar.    
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b) El sistema d’espais verds i cívics. la continuïtat amb el territori i la ciutat (Veure plànol 
adjunt) 
 
Espais verds.  
 
L’equilibri urbà del nou eixample depèn en gran part de la seva aportació a l’equilibri del 
seu entorn i de l’atenció als valors paisatgístics i ambientals del territori. En concret al Parc 
Agrari i al Parc Fluvial del Llobregat. Aquests dos elements, que poden apaivagar l’impacte 
de les grans infrastructures (port i aeroport) sobre el territori del Delta. Aquest principi 
troba la seva expressió en la proposta dels parcs lineals que en sentit E-O creuen la nova 
ciutat. 
El parc inferior segueix la traça del ferrocarril, s’obre al Parca Agrari  i perllonga els eixos 
cívics que neixen en la plaça de l’Estació intermodal i continuen amb els espais resultants 
del cobriment del ferrocarril  (Avinguda del Ferrocarril).  
El parc superior uneix directament Parc Agrari i al Parc Fluvial del Llobregat.  
En la capçalera d’aquests espais verds es proposa reforçar la connexió amb el parc Agrari 
passant per sota de l’Autovia B-21, i de passos a nivell o viaductes per a vianants per 
arribar-hi al parc fluvial del Llobregat, per superar la ronda de llevant. 
Els parcs que proposem son parcs equipats. Els equipaments gaudeixen d’aquest benefici 
espacial i reforcen el seu ús. 
En sentit nord, es pretén sobrepassar la C-32, amb les possibilitats que ofereix el nou nus 
quan rep el perllongament de la via- parc de l’Avinguda del Remolar.  
Una altre peça de verd, envolta la Bassa del Prat, a la que dona el equipament  cultural 
previst i el centre comercial- terciari. 
Tot aquest sistema es posa en relació amb el verd de gestió veïnal i pel entramat de 
passos per vianants que neixen i creuen les macro illes. Tot això facilita els recorreguts 
alternatius al vehicle, per a vianants i bicicletes.   
 
Espais cívics  
   
La lectura de la ciutat existent ens permet llegir l’argument generador de la seva trama. 
Recorreguts en sentit nord – sud, traça dels camins a mar, que avui s’expressen amb 
carrers d’alt sentit cívic que parteixen de la plaça de la vila, com son el de Jaume 
Casanovas i Ferran Puig. Seguint aquesta direcció podem entendre el futur de la Avinguda 
del Canal, que es reforçarà sens dubte amb el paper que jugarà la remodelació de la Plaça 
de Catalunya. (Línia de metro, equipaments, aparcaments).  
 
Cal observar que la ciutat ha reaccionat, davant d’aquesta direccionalitat cap a el centre 
urbà i l’estació, a partir d’eixos cívics en direcció E-O. Des de Onze de Setembre; carrer 
Lleida, Verge de Montserrat, etc. Aquest diàleg es reprodueix en el sector Nord.  La 
continuïtat dels antics camins tornen a confluir al conjunt del centre, aquesta vegada 
augmentat pel efecte de la nova estació intermodal. L’Avinguda del Canal i el Parc del 
Fondo del Peixo troba la seva continuïtat amb la proposta del sector de la Seda, el mateix 
que succeeix  amb la del carrer Major i en general tota la trama que travessa el passeig de 
la cobertura de l’Autovia. 
 
Aquests eixos nord – sud, es veuen travessats- al igual que en la ciutat existent-  per eixos 
cívics en sentit E –O. 
 
El primer, frontera entre la ciutat i el nou Eixample, el constituirà el que format a partir de 
la cobertura del ferrocarril, desembocarà a la nova plaça de l’estació. (D’aquí la 
importància de cercar una nova proposta al darrera de l’Estació i no negar el seu 
perllongament cap a ponent i el nou espai públic al voltant de l’autovia  i el centre 
comercial- terciari- cultural. Veure apartat : L’ENTORN DE L’ESTACIÓ INTERMODAL. 
ANÀLISIS DE LA MODIFICACIÓ DE PGM- SECTOR DE LA SEDA- I JUSTIFICACIÓ DE LA 
NOVA  PROPOSTA.) 

El segon, nascut de l’espai cobriment de l’autovia, que es connectarà  amb el espai cívic al 
voltant de l’autovia) 
I finalment el que , paral·lelament a la zona verda que connecta el Parc Agrari i el Parc 
fluvial del Llobregat, uneix les dues estacions de metro (línies 11 i 9) 
 
Respecte als espais urbans d’estada ( les places) podríem entendre  el creixement dels 
espais públics significatius seguint una diagonal cap a ponent. Des de la Plaça de la Vila – 
la Plaça de l’Estació a la nova plaça al voltant de l’autovia i el centre del nou sector. 
 
 
c) La continuïtat viària. La transformació de les infrastructures. Justificació de la vialitat 
proposada.   
 
 
 
c.1.-  La transformació de les infrastructures. Proposta. 

 
La transformació de la Gran Via cap a ponent ha estat un dels grans projectes 
metropolitans de les dues darreres dècades:  La Plaça Cerdà; la Ciutat Judicial; la 
cobertura fins a la plaça Europa; la Fira 2 ,etc. Totes aquestes operacions han necessitat 
de la transformació de les infrastructures existents (Viàries i ferroviàries).  
 
En una primera fase el Prat ha iniciat aquest procés de transformació amb la cobertura 
parcial del ferrocarril, l’Estació intermodal i el futur semi-soterrament de l’autovia. 
Ara, convertir en ciutat el sector obliga a transformar o modificar algunes de  les existents 
o projectades. En concret: 

- Supressió del nus de connexió entre la C-32 i la C-31 ( viaducte de Rui Wamba) ja 
que impossibilita el desenvolupament urbà cap a ponent de la ciutat. El paper de 
connectivitat es realitza a través del viari urbà proposat. 

- Modificació del traçat actual i el projectat  per a la connexió entre l’enllaç de la B-
20(Pota Sud) i la Ronda de Ponent. La proposta  converteix el vial en un eix urbà 
estructurant del conjunt del sector i la ciutat, que realitza el mateix paper de 
connectivitat. 

- Respecte a l’autovia, la proposta recull el semi-soterrament.  El desplaçar la 
situació de la superfície comercial permet millorar l’accessibilitat tant al Prat(centre 
i llevant)i a la pròpia superfície comercial. Això comportarà la desaparició del bucle 
d’accés al Prat des de Barcelona una vegada passat el pont sobre el Llobregat. 

  
c.2.- Justificació de la vialitat proposada. 
 
- La proposta  de xarxa viària compleix, tant l’ordenació i la seva capacitat, les premisses 
que es deriven del  “Estudi de Mobilitat i espai públic del Prat de Llobregat” realitzat pel 
Ajuntament del Prat de Llobregat en Abril 2005, i les vies estructurants i bàsiques 
compleixen els fluxos base establerts en l’esmentat estudi. 

- El nou esquema viari també permet adaptar les actuacions previstes en el projecte de 
connexió entre l’enllaç de la B-20 y la ronda de Ponent, realitzat  pel Ministeri De Foment. 

- Es reforcen les connexions del Prat de Llobregat amb el seu entorn. Així: 

-  Es reordena l’actual enllaç de la C-32 amb el Prat Nord. Aquest enllaç, amb l’obertura de 
l’Estació Intermodal i el desenvolupament urbanístic previst resulta amb una capacitat 
insuficient. Es per això, que sense afectar als punts de connexió amb la C-32, s’ha previst 
una configuració més urbana i de mes gran capacitat, passant d’un diàmetre de 40 metres 
a 80 metres per al nus exterior, integrant el interior a la trama viària urbana. A més, s’ha 
duplicat la connexió entre aquestes amb un nou pont sobre l’actual C-32.  

- S’ha reforçat la connexió de la C-31 d’entrada al Prat de Llobregat des de Barcelona, ja 
que en l’actualitat El Prat disposa únicament d’una entrada, precisament a la sortida del 
pont sobre el Llobregat. La proposta prevé la incorporació d’un carril addicional a la  
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calçada nord del semi-soterrament que millorarà l’accés actual i dotarà d’una nova entrada 
a la futura zona comercial i a la zona est de la ciutat. Les longituds de desacceleració 
s’incrementen notablement millorant la seguretat vial de la pròpia C-31. Les sortides del 
Prat cap a la C-31 mantenen els punts de connexió actuals augmentant també les 
longituds d’acceleració. 

- La connexió del sector Nord amb la ciutat actual una vegada superat el  semi-
soterrament de la C-31, es realitza mitjançant el perllongament del vial est- oest del barri 
de La Seda,  seguint la traça de l’actual carretera de can l’Alaiò. Una rotonda quasi 
el·líptica, s’encarrega de resoldre la intersecció amb l’eix nord – sud ( continuació de 
l’Avinguda del Remolar). 

- Per altre banda, es proposa modificar la solució de l’aparcament de l’estació intermodal 
permetent l’accés al aparcament des la cota de la ciutat existent. En aquest sentit s’ha 
previst incorporar la rotonda que finalitza l’actual Avinguda del Remolar a la resolució 
circulatòria del conjunt al voltant de l’Estació.  
 
- Les solucions previstes mantenen la rasant actual de la C-31, malgrat que es preveu en 
el futur convertir-la parcialment en viaducte per facilitar la connexió de la ciutat amb el 
nou sector.   
 
La jerarquia viària s’estableix a partir de vies estructurants i bàsiques: 

Les vies estructurants son : 

- El vial de ronda o de circumval·lació, que connectant  amb la vialitat  a ponent i llevant 
del sector, permet adaptar les actuacions previstes en el projecte de connexió entre 
l’enllaç de la B-20  i la Ronda de Ponent a realitzar pel Ministeri de Foment.  Aquesta via, 
es projecta desdoblada, amb la finalitat de facilitar els moviments de canvi de sentit, i es 
connecta amb el viari bàsic del sector. 
 
El desdoblament s’aprofita per emplaçar els edificis tècnics i d’aparcaments al llarg de la C-
32. Aquests desdoblament facilita també la connexió amb la trama viària existent, en 
particular: 

- A ponent , amb la solució plantejada de connexió amb la Ronda de Ponent i el nus 
del carrer Roure – Avinguda d’Apel.les Mestres. 
- A llevant amb la inserció en el teixit viari del perllongament del carrer de les 
Moreres i la Ronda de Llevant. 
 

- L’avinguda o bulevard nord – sud, continuïtat de l’Avinguda del Remolar que travessa el 
municipi i que es pretén integrar al sistema viari estructurant i de les grans 
infrastructures que afecten al sector. Aquesta solució permet completar el caràcter 
intermodal de l’Estació, incorporant els fluxos de la ciutat actual, a partir de dues 
rotondes de gran capacitat.  

- El vial est- oest, que perllongant el previst pel sector de la Seda, segueix la traça de la 
carretera  de Can l’Alaiò, travessant per sota l’autovia i connectant la Ronda de Ponent i 
la de Llevant.  

- El vial est- oest d’accés a la ciutat i al centre comercial des de Barcelona. 

- El vial est – oest, com una via- parc que uneix el Parc Fluvial del Llobregat i el parc 
Agrari. 

Aquest sistema viari - ronda, perllongament de l’avinguda del Remolar i els eixos est – 
oest esmentats - permeten la supressió del viaducte actual que uneix Sant Boi i la C-31. 
Aquest plantejament pretén suprimir el tràfic passant en direcció Barcelona, que troba en 
la via d’alta capacitat com la C-32 el seu pas natural.  

 

 

Les vies bàsiques: 

Aquestes corresponen a vies perpendiculars a les vies estructurants, son d’un sentit i 
garanteixen la coherència circulatòria del sector. Es potenciant els vials unidireccionals,  
minimitzant els girs a l’esquerra en vials de doble sentit i es  fixen els radis de girs 
adequats pel transport públic i vehicles industrials.   

Las secciones dels vials, es dimensionen a partir d’una amplada de 9 metres cada dos 
carrils de circulació, el que permet preveure una zona d’aparcament. S’han tingut en 
compte  els carrils destinats al transport públic.  

 

 

 
d) La distribució d’usos. La ciutat complexa. La mixtura i grau de flexibilitat. (Veure plànol 
adjunt) 

 
L’expressió cercar un model de ciutat complexa cohesionada socialment, es basa en evitar 
la diferenciació espacial en el sector,  en el relatiu a usos i activitats, apostant per una 
distribució homogènia en el territori.  
Aquesta voluntat arriba a la pròpia estructura del model edificatòri que sistemàticament es 
deixa obert a la diversitat; a la mixtura d’usos i activitats. En concret cada macro illa 
compta amb reserva de sostre per residència i activitats productives, així com de sòl 
destinats a equipaments de petit format i proximitat.  
Es considera com ús base el relatiu a la residència i la seva corresponent relació amb 
dotacions socials. Tanmateix creiem que l’adaptabilitat del futur sector als canvis que la  
conjuntura econòmica imposa, troben el seu reflex en la possibilitat de flexibilitat  en  els 
usos relatius al sector productiu ( terciari; indústria  tecnològica). 
En aquest sentit la proposta opta pels següents criteris de qualificació urbanística i 
d’implantació al territori: 

a) Es redueix al mínim les qualificacions exclusives de l’ús terciari, situant-la 
específicament en les illes situades  a l’est del sector( que forma part de la façana 
des de l’autovia) ( illa 14) i concentrant- la  sobre la parcel·la destinada a centre 
comercial (illa 20) amb la finalitat d’acostar el model del centre comercial al d’una 
edificació urbana i compacta (tipus L’Illa) evitant la morfologia característica dels 
centres comercials dedicats exclusivament al consum. 

b) La qualificació de terciari es distribueix amb una certa homogeneïtat dins de les 
macro illes, per facilitar la mixtura d’usos residencials i productius, si bé la 
intensitat del terciari decreix a mesura que les illes s’allunyen del centre de la ciutat 
i el sector. 

c) Un criteri semblant s’utilitza al determinar l’ús  de la indústria tecnològica. Unes 
poques illes- les que puguin requerir una certa concentració- es qualifiquen com a 
22@ ( illes 5,11,15, 24 i 25) distribuïdes en el sector i fugint de la idea del 
polígon industrial tradicional.   

d) Paral·lelament l’activitat productiva lligada a les noves tecnologies es distribueix 
dins de les diferents  macro- illes, potenciant a més de la mixtura d’usos, la 
possibilitat d’intercanviar la qualificació amb la d’edificis lligats a activitats 
terciàries.  

e) Ambdues qualificacions , terciari – productiu- indústria tecnològica, en proximitat  
als habitatges coopera a l’equilibri del territori a més de fomentar la relació entre 
treball i residència.   
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Marc general. 
 
La proposta s’ajusta als requeriments del programa municipal.  
 
   Usos Programa  municipa

(sostre) 
Proposta Diferència 

Residencial 450.000-600.000 m2 529.241 m2  
Comercial 75.000-80.000 m2 (Gran

superfície.) 
 

  75.000 m2 (Gran
superfície ) 
  94.877 m2 ( comercia
lligat a les illes) 

 

Econòmic – Terciar
(Productiu) 

575.000 – 650.000 m2 589.619 m2  

Llocs de treball 20.000 – 30.000 22.602 llocs.  
Sostre màxim 1.330.000 m2 (0.665

m2/m2 ) 
1.288.737 m2  

Sostre mínim 1.120.000 m2 ( 0.56
m2/m2) 

  

 
 
 
 
e) Els equipaments. La ciutat complexa. La mixtura i grau de flexibilitat. 
 
 
  Superfície residència   Equipaments 

Legislació 20% /529.241 m2 A = 105.848 m2 
Proposta  24 %/529.241 m2 B = 132.154 m2 
Increment   Dif :  26.306 m2  B/A =  1,24 
 
- La legislació determina la programació 20 m2 de sòl destinat a equipaments  per cada 
100 m2 destinats a usos residencials. Aquesta relació exigiria la previsió de 105.842 m2 de 
sòl destinats a equipaments.  Aquesta previsió s’augmenta en la proposta fins 132.154 
m2, i aquest increment d’un 24 % es justifica  donat que les necessitat pels  equipaments 
no pot concretar-se únicament en atenció a la ciutat de nova creació, si no que han de 
tenir en compte els dèficits de la ciutat consolidada, les generades per les expectatives 
supramunicipals i per les necessitats futures que l’augment de la qualitat de vida i de la 
societat del benestar requereixin. 
 
- La estratègia de la situació de les illes destinades específicament a equipaments es la de 
situar-los donant front les zones verdes, que són a l’hora els eixos estructurants de la 
proposta i sobre els que es preveu la major part dels recorreguts a peu o en bicicleta.  

 
- Les illes destinades a equipament es distribueixen homogèniament pel sector i són: 
Illa   1= 18.154 m2 
Illa   2=   8.300 m2 
Illa   4=   3.700 m2 
Illa   7=   7.956 m2 
Illa 12=  23.196 m2 
Illa 13=  12.000 m2 
Illa 19=  13.000 m2 
Illa 29=   9.746 m2 
Illa 30=   7.243 m2 
---------------------- 
TOTAL= 103.295 m2 
 
Aquesta superfície representa el 78 % de la destinada a equipaments. Sense intentar 
caracteritzar el seu ús, ni inclòs la seva superfície final, ja que la seva situació permet la 
seva ampliació, el seu destí apunta a la dotació educativa i cultural.  

Respecte a l’educació primària, les previsions són d’1 línia de CEIP per cada 1.000 
habitatges, el que comporta la previsió de 6 línies o el seu equivalent a tres CEIP’s de dues 
línies que requereixen una superfície de 7.000 a 8.000 m2 per centre. ( Illes 2; 7 i 30) 
 
Respecte a l’educació secundària, les previsions són d’una línia cada  1.000 a 1.200 
habitatges, el que comporta la previsió de 5/6 línies. I la proposta acceptaria la de EIS 3/2 
(ESO Batxillerat) = 7.500 – 8.000 m2 de sòl, i  EIS 4/3 (ESO Batxillerat) = 8.000 – 10.000 
m2 de sòl. (Illes 13 i 29 ) 
 
Com a Centre Cultural resultaria idoni  les possibilitats  que ofereix l’Illa 19, donada la 
seva posició de centralitat, la seva visió des de l’autovia que compensi el caràcter 
comercial i terciari del Centre Comercial, i la seva relació amb la zona verda de la bassa 
del Prat. 
 
La resta de les illes , les des més gran superfície situades en llocs de bona accessibilitat 
supramunicipal configuren la reserva de sòl per a equipaments educatius ( formació 
professional); universitària o especial. Illes 1 i 12. 
  
Les dotacions esportives  de gran format es consideren integrats a les zones verdes i la 
possibilitat de  piscines cobertes  o gimnasos,  a les illes 4  o 13 o integrades a les 
reserves d’equipaments a l’intern de les illes. 
 
La previsió de sol per equipaments a l’intern de les illes (28.850 m2) consolida la idea de 
ciutat complexa i equilibrada. En elles es preveu ubicar els equipaments de petit format de 
tipus assistencials, educatiu (escoles bressol, adults o especial); o esportius (pistes 
poliesportives, piscines, gimnàs).  
 
 

 
EQUIPAMENTS UNITATS NECESSITAT DE SÒL PROPOSTA 
ILLES D’EQUIPAMENTS    
EDUCACIONALS    
Educació primària 3 CEIPS de 2 línies 3 X (7.000- 8.000) =

21.000 – 24.000  
Illa   2=   8.300 m2 
Illa   7=   7.956 m2 
Illa 30=   7.243 m2 
Total  =  23.499 m2 

Educació secundària  2 EIS 3/2  2 x 7.500 – 8.000 =
15.000 -16.000 

Illa 13=   9.000m2(*) 
Illa 29=   9.746 m2 
Total =  18.746 m2 
(*) Possibilitat de dedicar la 
resta de la superfície de l’illa a 
instal·lació de piscina o gimnàs.  

Formació professional   Illes 1 / 12 
Universitària / Especial   Illes 1 / 12 
    
CULTURALS    
Biblioteca pública
ludoteca, mediateca 

1 Biblioteca 1 x1.200 m2= 1.200 m2 (1) Integrada al centre cultural 
i/o a les illes 

Escola de música   (1) Integrada al centre cultural 
i/o a les macro illes 

Centre Cultural 1 Centre Cultural 1x4.000 m2 = 4.000 m2 Illa 19 =13.000 m2 
     
ESPORTIUS    
Pista atletisme 1 Pista atletisme 1x12.000m2=12.000 m2 (2)Integrades a les zones verdes
Esports. (Futbol) 1.Camp de Futbol 1x9.000 = 9.000 m2 (2)Integrades a les zones verdes
Esports(Piscina coberta) 2. Piscina coberta/

descoberta 
2 x 1.500 m2= 3.000 m2 Illa 4:  3.700 m2/ Parcial illa 12 

= 3.000 m2. i /o integrades a 
les illes. 

Polisportiu  2. Pavellons 2x 2.000 m2= 4.000 m2 Illa 4: Parcial illa 12 o integrades
a les macro - illes. 

 
 
 
 

   




