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1. Introducció 
 
El tram d’estudi de la carretera BV-5022 uneix els termes municipals de Vilassar de Mar i 

Cabrils, ambdós municipis pertanyents a la comarca del Maresme, província de Barcelona. La 

BV-5022 discorre paral·lela a l’eix de la riera de Cabrils i passa per sobre de l’Autopista C-32, 

amb la que no te connexió. Aquesta carretera enllaça amb la N-II dins del terme municipal de 

Vilassar de Mar i és el principal accés al nucli de Cabrils. Degut a la falta de connexió entre la C-

32 i la BV-5022 i al fet de que la BV-5022 sigui l’única via de comunicació entre Vilassar de Mar 

i Cabrils, la carretera BV-5022 suporta un volum important de trànsit amb una intensitat 

mitjana diària de 12.960 vehicles. 

 
   

 

1.1 .  Vilassar de Mar 
 
El municipi de Vilassar de Mar forma part de la comarca del Maresme, a l’Àmbit Metropolità 

de Barcelona. El seu terme municipal és de petita extensió (3,92 km2) amb una població de 

19.918 habitants al 2012. Limita per la costa amb Premià de Mar pel sud-oest i amb Cabrera de 

Mar pel nord-est i per l’interior els límits són amb Cabrils al nord i amb Vilassar de Dalt al nord-

oest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1.1. Zona on es troba el sector d’estudi de la carretera. Font: ICC 

Figura 1.2. Ubicació del terme municipal de Vilassar de Mar dins la comarca del Maresme 
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Les comunicacions de Vilassar de Mar amb Barcelona i Mataró mitjançant la N-II i l’autopista C-

32 són bones. La carretera B-502 surt de Vilassar de Mar i l’uneix amb Cabrera de Mar i 

Argentona i la BV-5022 comunica Vilassar de Mar amb Cabrils. Paral·lelament a la N-II passa el 

traçat ferroviari de Rodalies i Regional. 

 

Tradicionalment, Vilassar de Mar, era un poble de pescadors, de fet, era famós per la seva 

escola nàutica i les nombroses expedicions a les Amèriques que  sortien des del port de 

Vilassar de Mar. Alguns van tornar amb grans fortunes i es van construir cases molt 

característiques de la vila. 

 

Vilassar de Mar també és conegut per les seves plantacions de roses, el Mercat de la Flor i la 

Planta Ornamental. 

 

 

1.2.  Cabrils  
 

El terme municipal de Cabrils, amb una extensió de 7,05 km2 i 7.140 habitants es troba situat al 

sud-oest de la comarca del Maresme. Limita al nord amb els municipis d’Órrius i Argentona, a 

l’est amb el de Cabrera de Mar, al sud amb Vilassar de Mar i a l’oest amb Vilassar de Dalt.  El 

municipi forma part de la subcomarca del Baix Maresme i s’assenta sobre la vall que porta el 

seu nom, la vall de Cabrils, que s’inicia als a la Serralada Litoral i davalla fins al mar. A la 

Serralada Litoral els pendents del terreny són pronunciats mentre que a la zona més plana i 

propera a la riera de Cabrils els pendents són més suaus. La vall de Cabrils s’estructura entorn 

de la riera de Cabrils a la qual hi van a parar nombrosos torrents. La riera de Cabrils talla 

longitudinalment el terme municipal de nord-oest a sud-est, drenant la major part de les 

aigües que provenen dels vessants marítims dels turons de la Serralada Litoral. 

 

El nucli antic de Cabrils es situa a la part central del terme municipal i en les proximitats de l’eix 

de la riera de Cabrils. El principal accés al nucli és mitjançant la carretera local BV-5022 que 

discorre paral·lela a l’eix de la riera de Cabrils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3. Ubicació del terme municipal de Cabrils dins la comarca del Maresme 
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L’economia tradicional de Cabrils es basava en l’agricultura (taronges i hortalisses). Actualment 

ja no hi ha tarongers i els conreus hortícoles estan desapareixent, en benefici de la floricultura 

(sobretot clavells i roses). Pel que fa a la indústria, la construcció és el sector econòmic més 

important. Des dels anys vuitanta, el creixement de Cabrils ha estat notable fins a esdevenir 

una important població de residència. L’edificació d’urbanitzacions residencials ha canviat el 

paisatge del municipi tot augmentant la funció comercial i de serveis, sent el segon municipi 

amb la renda per capità més alta de Catalunya. 

 

El municipi de Cabrils comparteix amb Vilassar de Mar el polígon industrial “els Garrofers”, tot 

i que el sòl d’aquest polígon en el terme de Cabrils és molt petit. 

 

 

1.3.  Dades socioeconòmiques d’interès i mobilitat 
 
A continuació es mostren algunes dades estadístiques extretes de l’”IDESCAT” que permeten 

seguir l’evolució demogràfica de Cabrils i Vilassar de Mar. En la taula 1.1. es pot veure que la 

població de Cabrils s’ha quadruplicat entre els anys 1986 i 2011 passant dels 1.708 als 7.196. 

En el cas de Vilassar de Mar també s’aprecia una tendència creixent de la població passant dels 

10.144 habitants al 1986 als 19.840 al 2011 (la població es dobla). Aquesta situació de 

creixement accelerat es va iniciar a mitjans dels anys 80 tal com es pot veure a la figura 1.4., 

no obstant, aquest creixement es va frenar a partir de l’any 2009 arribant l’any 2012 a produir-

se un canvi de tendència de l’evolució de la població al municipi de Cabrils. L’any 2012 la 

població de Cabrils amb 7.140 habitants és inferior a la de l’any 2011 amb 7.196 habitants. 
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Figura 1.4. Gràfic de l’evolució de la població dels municipis de Vilassar de Mar i Cabrils entre 
el 1976 i el 2012. Font: IDESCAT 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 1: Raó de ser del projecte 

 

 
 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Per entendre millor l’evolució demogràfica i el procés urbanitzador de Cabrils i Vilassar cal 

prendre com a referència un àmbit geogràfic més gran, Barcelona i la seva àrea Metropolitana. 

A principis dels anys 80 la població de la Regió Metropolitana de Barcelona es va mantenir 

estancada i no va ser fins als anys 90 en què la població va tornar a augmentar 

considerablement (veure tendència de la figura 1.4.). Paral·lelament a aquest creixement hi ha 

hagut un procés de dispersió de la població pel territori, de les àrees urbanes i densament 

poblades, en concret de Barcelona i el seu continu urbà a poblacions properes amb bona 

accessibilitat a aquesta àrea. Vilassar de Mar i Cabrils han estat receptors d’aquesta població. 

A partir de la taula 1.1. es pot veure que Vilassar de Mar ha crescut amb una taxa composta 

mitja anual de 1,33% (per creixement compost s’entén la suma del creixement natural i 

migratori), el que es tradueix en un augment de la població de 2544 habitants entre 2001 i 

2012 i un creixement total del 14,64%. En canvi, Cabrils ha crescut a un ritme compost anual 

del 3,12%, donant lloc a un creixement total del 34,36% entre els anys 2001 i 2012. 

 

És important esmentar que, des del punt de vista de la mobilitat, aquest creixement 

demogràfic a Cabrils i Vilassar de Mar ha suposat un augment del nombre de desplaçaments. 

L’elevada intensitat de trànsit de la BV-5022 (cada dia uns 12.960 vehicles circulen per aquesta 

carretera), la rellevància que té per ser l’única via de connexió entre Vilassar de Mar i Cabrils, i 

el fet que Cabrils no tingui una connexió directe amb la C-32, fan necessari estudiar 

detalladament la mobilitat obligada d’aquests municipis segons el repartiment modal. Segons 

les dades de l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual del Pla 

General d’Ordenació Urbanística del sector Carrer Manuel Roca-el Barato” i l’”IDESCAT”, l’any 

2001 es produïen de mitjana al municipi de Vilassar de Mar 11.789 desplaçaments diaris taula 

1.2.), la majoria dels quals es realitzaven en vehicle privat (58%), mentre que el transport 

públic era utilitzat en un 19,2% dels viatges. A partir de la taula 1.2. podem veure que en els 

desplaçaments amb origen i destinació dins del propi municipi, el mode de transport més 

utilitzat és el d’anar a peu (50,1%), sobretot en el cas de desplaçaments per raons d’estudi (en 

aquest cas els viatges a peu representen el 73,1% dels desplaçaments totals). Vilassar de Mar 

Any Habitants 

 Vilassar de Mar Cabrils 

1976 7221 1105 

1981 9519 1456 

1986 10144 1708 

1991 12117 2642 

1996 14821 4486 

2001 17374 5314 

2006 19051 6590 

2011 19840 7196 

2012 19918 7140 

Taula 1.1. Evolució de la població dels municipis de Vilassar de 
Mar i Cabrils entre el 1976 i el 2012. Font: IDESCAT 
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és un municipi amb unes dimensions bastants reduïdes, i per tant, pràcticament tots els 

desplaçaments interns es podrien fer caminant. Tanmateix, aquest mitjà de transport està 

seguit de molt a prop pel vehicle privat (41,5%).  

 

 

 
Raó de la 
mobilitat  

Total 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

A peu 
Més d'un 

mode 
Altres 

mitjans 
No 

aplicable 

Desplaçaments 
a dins 

Treball 2339 1053 126 1098 19 10 33 

Estudi 316 49 27 231 7 0 2 

Total 2655 1102 153 1329 26 10 35 

Desplaçaments 
a fora 

Treball 5548 3362 1179 13 273 22 699 

Estudi 810 187 512 5 58 3 45 

Total 6358 3549 1691 18 331 25 744 

Desplaçaments 
des de fora 

Treball 2707 2161 403 27 75 14 27 

Estudi 69 26 22 4 8 5 4 

Total 2776 2187 425 31 83 19 31 

Total generats 

Treball 7887 4415 1305 1111 292 32 732 

Estudi 1126 236 539 236 65 3 47 

Total 9013 4651 1844 1347 357 35 779 

Total atrets 

Treball 5046 3214 529 1125 94 24 60 

Estudi 385 75 49 235 15 5 6 

Total 5431 3289 578 1360 109 29 66 

Desplaçaments 
totals  

11789 6838 2269 1378 440 54 810 

 

 

 

Pel que fa als desplaçaments que tenen com a origen Vilassar de Mar i destí un punt fora del 

municipi el nombre de viatges a peu és molt baix (0,3%), la gran majoria de desplaçaments a 

fora de Vilassar de Mar es realitzen en vehicle privat (55,8% dels viatges totals generats). En 

canvi, l’ús del transport públic o els desplaçaments amb més d’un mode de transports tenen 

una importància relativa ja que signifiquen el 26,6% i el 5,2% respectivament dels 

desplaçaments totals generats. Finalment, en quant als viatges atrets, és a dir, els que tenen 

com a destinació Vilassar de Mar i l’origen en un altre municipi. La gran majoria de 

desplaçaments es fan mitjançant el vehicle privat (78,8%) i només un 15,3% dels viatges es 

realitzen en transport públic. A l’”Annex 4: Estudi de la mobilitat” es pot trobar més informació 

relativa als desplaçaments per raons d’estudi i treball. 

 

A partir de les dades de l’”IDESCAT”, podem saber que l’any 2001 es produïen de mitjana al 

municipi de Cabrils 3607 desplaçaments diaris (taula 1.3.), la majoria dels quals es realitzaven 

en vehicle privat (2565 viatges). Fins i tot, en el cas de la mobilitat interna, el mode de 

transport més utilitzat és el vehicle privat (284 desplaçaments dels 575 totals) per sobre dels 

218 desplaçaments a peu.  

 

Taula 1.2. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats al municipi de 
Vilassar de Mar degut a la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. Font: IDESCAT, 2001. 
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Raó de la 
mobilitat 

Total 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A 
peu 

Altres 
mitjans 

No 
aplicable 

Desplaçaments 
interns 

Treball 534 273 33 10 203 7 8 

Estudi 41 11 11 2 15 0 2 

Total 575 284 44 12 218 7 10 

Desplaçaments a 
altres municipis 

Treball 1885 1462 132 87 0 4 200 

Estudi 376 165 111 60 1 6 33 

Total 2261 1627 243 147 1 10 233 

Desplaçaments 
des d'altres 
municipis 

Treball 756 647 69 14 10 7 9 

Estudi 15 7 4 2 0 0 2 

Total 771 654 73 16 10 7 11 

Total generats 

Treball 2419 1735 165 97 203 11 208 

Estudi 417 176 122 62 16 6 35 

Total 2836 1911 287 159 219 17 243 

Total atrets 

Treball 1290 920 102 24 213 14 17 

Estudi 56 18 15 4 15 0 4 

Total 1346 938 117 28 228 14 21 

Desplaçaments 
totals  

3607 2565 360 175 229 24 254 

 

 

 

 
En el cas dels viatges atrets i generats el vehicle privat és també el mode de transport més 

utilitzat. Les dades de l’”IDESCAT” mostren que, a diferència de Vilassar de Mar, en totes les 

tipologies de desplaçaments de la mobilitat obligada de Cabrils, el mode de transport 

predominant és el vehicle privat i els percentatges del seu ús són sempre majors al de Vilassar 

de Mar. També cal destacar el baix nombre de viatges en transport públic (360 desplaçaments 

dels 3607 totals). Un dels principals motius que provoquen aquesta diferència d’ús de 

transport públic entre Cabrils i Vilassar de Mar està relacionat amb el fet que hi ha un servei de 

transport públic potent com el de Rodalies de RENFE que connecta Vilassar de Mar amb la 

resta del Maresme i Barcelona amb trens que surten cada 10 minuts aproximadament. En 

canvi, per accedir a l’estació de ferrocarril de Vilassar de Mar des de Cabrils és necessari 

utilitzar més d’un mode de transport. A l’”Annex 4: Estudi de la mobilitat” es pot trobar més 

informació relativa als desplaçaments per raons d’estudi i treball.  

 

Pel que fa a l’ocupació de les poblacions, tant Cabrils com Vilassar de Mar presenten 

percentatges molt similars en els diversos sectors econòmics (taula 1.4.). Destaca sobretot 

l’elevat nombre de persones dedicades a l’activitat terciària. Les empreses més importants 

d’aquest sector són les de comerç a l’engròs i les empreses del sector immobiliari. També cal 

esmentar la majoria dels comerços  són de caràcter quotidià: alimentació, farmàcia, llibreria, 

bars, botigues de roba, estancs, etcètera. Altres empreses importants dins el sector terciari són 

aquelles dedicades als transports i comunicacions, hostaleria i, finalment, les empreses 

financeres. Totes aquestes empreses constitueixen punts d’atracció de viatges. 

Taula 1.3. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats al municipi de 
Cabrils degut a la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. Font: IDESCAT, 2001. 
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Tot i que el sector agrícola de Vilassar de Mar i Cabrils sigui important en extensió i conegut pel 

conreu de flors, l’agricultura no és l’activitat principal d’aquests municipis (veure els baixos 

percentatges del sector agrícola en la taula 1.4.). En canvi, el sector industrial té una certa 

importància en ambdós municipis al representar el 20% de les activitats econòmiques. La 

indústria en aquests municipis ha crescut considerablement en els últims anys, en gran part 

gràcies als polígons industrials de la Baileta-Can Xinxa en la part alta del municipi de Cabrils i 

els polígons dels Garrofers (zona industrial compartida entre Cabrils i Vilassar de Mar). 

 

 
Sector d'activitat Vilassar de Mar Cabrils 

Agricultura 328 (4,0%) 68 (2,7%) 

Indústria 1677 (20,5%) 508 (20,1%) 

Construcció 473 (5,8%) 143 (5,7%) 

Serveis 5687 (69,7%) 1808 (71,5%) 

Total 8165 2527 

 

 

 

 

 

2. Raó de ser 
 
Actualment les connexions per poder arribar a Vilassar de Mar caminant des de Cabrils 

presenten importants deficiències. A la BV-5022, bona part del recorregut entre Cabrils i 

Vilassar de Mar les voreres són molt estretes, mesurant menys d’1 m d’amplada, i la ubicació 

de l’arbrat i del mobiliari urbà (pals telefònics, papereres...) comporta que l’amplada útil de la 

vorera sigui encara menor (veure figura 2.1.).  A més, no tot el recorregut disposa de voreres. 

Tampoc existeix cap infraestructura pensada per la bicicleta que comuniqui Cabrils amb 

Vilassar de Mar, de manera que, tant vianants com ciclistes estan obligats a circular per sobre 

la caçada o el voral en aquells trams de la BV-5022 on no hi ha vorera (figura 2.2.). 

 

Degut a la falta de connexió entre la C-32 i la BV-5022 i al fet de que la BV-5022 sigui l’única via 

de comunicació entre Vilassar de Mar i Cabrils, la carretera BV-5022 suporta un volum 

important de trànsit amb una intensitat mitjana diària d’uns 12.960 vehicles, per tant, es creu 

convenient que en una zona tan transitada s’hi duguin a terme actuacions que permetin 

augmentar la seguretat dels vianants i ciclistes. A més a més, una bona connexió a peu o amb 

bicicleta no només serviria per garantir un accés segur entre els dos municipis, sinó que també 

podria convertir-se en un passeig que enllaci Cabrils amb el mar.  

Taula 1.4. Distribució de la població ocupada per sectors i percentatges sobre el 
total d’ocupats dels municipis de Vilassar de Mar i Cabrils. Font: IDESCAT, 2001. 
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El present projecte té l’objectiu de millorar el condicionament del la carretera BV-5022 per tal 

d’aconseguir una connexió entre Cabrils i Vilassar de Mar que permeti circular als ciclistes i 

vianants per un espai segregat físicament al dels vehicles motoritzats donant lloc a una 

mobilitat amb major seguretat i confort. Per fer-ho cal augmentar l’ampla de la via i planejar 

un nou repartiment de l’espai viari en favor de les bicicletes i els vianants. També és 

interessant estudiar l’opció de col·locar arbres i elements de mobiliari urbà que contribueixin a 

augmentar la qualitat urbana dels municipis i a crear un espai per on passejar.  

 

En aquest projecte també és necessari tenir en compte el transport públic. En concret, cal 

considerar la línia d’autobús C-12, operada per l’empresa Casas, que uneix Cabrils amb Vilassar 

de Mar i amb l’estació de ferrocarril de Vilassar de Mar de la línia R-1 de rodalies. El servei 

d’autobús urbà permet doncs una connexió directa amb Vilassar de Mar i de forma indirecta, 

mitjançant un transbordament a l’estació de tren Vilassar de Mar, amb els pobles de mar del 

Maresme i amb el Barcelonès. La línia d’autobús segueix el traçat de la riera a través de la 

carretera BV-5022 i cobreix les zones urbanes que es troben al seu voltant quedant-ne 

excloses part de les urbanitzacions, la baixa densitat de les urbanitzacions provoca que la 

demanda per moure’s amb transport públic també sigui baixa. Aquest fet, juntament amb la 

configuració urbana del municipi condiciona negativament en poder oferir un servei de 

transport públic a totes les àrees urbanes del municipi. En aquest aspecte, el projecte pretén 

fomentar la intermodalitat i crear una xarxa d’itineraris de bicicletes i vianants que es pugui 

coordinar amb la xarxa del transport públic. A més a més, es pretén millorar l’equipament de 

les parades dotant-les amb marquesines ben il·luminades i millorar-ne l’entorn. 

 

Un altre aspecte que no s’ha d’oblidar és el de tenir en compte els projectes previstos en els 

Plans d’Ordenació Urbanística municipals i les propostes del canvi de traçat ferroviari de 

Figura 2.2. Tram de la BV-5022 on ciclistes i 
vianants han de transitar per la calçada o el 
voral. 

Figura 2.1. Desviació de la BV-5022 a Vilassar 
de Mar abans d’arribar a l’Av. Del Progrés. Les 
voreres són molt estretes i la presència de 
mobiliari urbà (enllumenat) comporta que 
l’amplada útil encara sigui menor.  
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Rodalies travessant Vilassar de Mar i el trasllat de la carretera N-II a una posició paral·lela a 

l’autopista C-32 que permetria un nou enllaç sobre la riera de Cabrils. Tant el Pla General 

d’Ordenació Urbanística de Vilassar de Mar com el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Cabrils contemplen una xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes on hi destaquen les 

propostes de carrils-bici i zones 30 de coexistència bici-cotxe amb l’objectiu de fomentar l’ús 

de la bicicleta per a realitzar desplaçaments dins el municipi (veure les propostes a les figures 

2.3. i 2.4.). Malgrat que s’hagi fet un pas endavant en la mobilitat sostenible mitjançant les 

propostes dels dos Plans d’Ordenació d’itineraris per a bicicletes i vianants, les xarxes 

proposades són de caràcter municipal i no tenen en compte la mobilitat entre els dos 

municipis. Aquest projecte té la finalitat de resoldre aquesta trava i contribuir a la mobilitat 

sostenible enllaçant Cabrils i Vilassar de Mar mitjançant un nou espai viari paral·lel a la 

carretera BV-5022 destinat als vianants i ciclistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Plànol de la xarxa d’itineraris per a bicicletes de Vilassar de Mar previst en 
l’”Estudi d’avaluació de mobilitat generada de la Modificació puntual del PGOU al sector el 
Barato de Vilassar de Mar” 
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En conclusió, aquest projecte té la finalitat d’incrementar la seguretat dels vianants i els 

ciclistes, fomentar la mobilitat sostenible i la intermodalitat i augmentar el nivell de servei de 

la BV-5022.  

 

 

 

Figura 2.4. Plànol de la xarxa d’itineraris per a bicicletes de Cabrils previst en 
l’”Estudi d’avaluació de mobilitat de Cabrils” 
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1. Introducció i ubicació del projecte 
1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es descriu la informació cartogràfica i topogràfica obtinguda i emprada per a 

la realització del present Projecte.  

 

El projecte s'ubica a la carretera BV-5022 que uneix els termes municipals de Vilassar de Mar i 

Cabrils, ambdós municipis pertanyents a la comarca del Maresme, província de Barcelona. La 

BV-5022 discorre paral·lela a l’eix de la riera de Cabrils i passa per sobre de l’Autopista C-32, 

amb la que no te connexió. Aquesta carretera enllaça amb la N-II dins del terme municipal de 

Vilassar de Mar i és el principal accés al nucli de Cabrils. 

 

A continuació es mostra la ubicació del traçat proposat del projecte: 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ubicació del traçat proposat pel present projecte. Font: ICC 
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2.  Cartografia utilitzada 
 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis vinculats a la definició del 

projecte s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:10.000 i 1:5.000 facilitats per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

Pel que fa referència a la cartografia a escala 1:10.000, emprada als estudis preliminars i 

l’elaboració dels plànols de situació, s’ha consultat i utilitzat el full corresponent al mapa 

topogràfic de Catalunya que s’enumera tot seguit: 

 147-060 

  

Per a l’estudi d’alternatives i planejament urbanístic s’ha fet ús de la cartografia a escala 

1:5.000, de la qual s’ha emprat el full topogràfic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya següent: 

 294-120 

 

Finalment, per a la definició geomètrica de la solució escollida i la realització dels càlculs 

corresponents al traçat, l’elaboració dels perfils de la carretera, l’amidament del moviment de 

terres i altres unitats rellevants del projecte, s’ha emprat una versió digital dels plànols a escala 

1:5000, proporcionats per la Diputació de Barcelona. 

 

A la figura 2.1. es pot observar una imatge del plànol amb el traçat proposat pel present 

projecte utilitzant la cartografia que ha estat proporcionada. Ràpidament s'observa que la 

cartografia de la zona de Cabrils té més detall, més corbes de nivell i més punts topogràfics. 

 

Tota la cartografia i topografia utilitzada està referenciada en coordenades UTM. 
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Figura 2.1. Definició geomètrica del traçat proposat pel present projecte.  
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1. Introducció 
 

L’objectiu d’aquest annex és caracteritzar geològicament la zona per la qual transcorrerà la 

proposta del projecte. 

 

Seria interessant poder determinar els paràmetres geotècnics dels diferents materials, 

malauradament, la naturalesa acadèmica del present projecte deixa fora de l’abast la 

realització d’un estudi detallat. És per això que la caracterització geològica del sòl remetrà, 

únicament, a anteriors estudis, a l'observació o a mapes d’àmbit més genèric. Cal recordar 

però, que el nostre projecte contempla una vorera i un carril bici que travessaran, sobretot, sòl 

artificial, és a dir, sòl on hi ha voreres o vorals de carretera. A més, les obres que s’hagin de dur 

a terme seran sempre a nivell superficial, no requeriran cap perforació profunda i per tant, 

tractarem amb sòls superficial on les sorres, les graves i el material vegetal serà abundant.  

 

Per a al realització del present Annex s’ha recopilat informació disponible de l’Institut Geològic 

de Catalunya (IGC). 

 

 

2. Geologia 

2.1. Història geològica de l’àmbit del projecte 

El Maresme pertany geològicament a les restes de l'antic massís catalanobalear que es formà 

durant l'orogènia herciniana (350-248 milions d'anys). Aquest estava format per grans bosses 

de magma solidificat, granit, a sobre del qual descansaven materials paleozoics; pissarres i 

roques calcàries. Com a resultat de l'orogènia alpina (60-15 milions d'anys) i del trencament i 

enfonsament del massís per unes fractures o falles en va resultar la serralada litoral formada 

majoritàriament per granitoides: granits i granodiorites, ja que l'efecte erosiu va fer 

desaparèixer gran part dels materials paleozoics. Les pissarres sols es mantenen als punts més 

elevats del Montnegre. L'elevada temperatura i humitat durant el quaternari (2 milions d'anys) 

va anar descomponent de manera diferencial els materials granítics i els va convertir en sauló 

que va formar un relleu sinuós caracteritzat per suaus turons i va crear l'actual plana litoral.  

 

 

2.2 . Context geològic 

La riera de Cabrils es troba orientada de N-NE a S-SO i està  formada pels materials granítics de 

l'aixecament granític hercínic, considerat com a batòlit granític del tipus intrusiu. 

 

Els materials que de l’entorn de la zona d’estudi són granitoides tardihercinians i els productes 

de la seva alteració. Fem una breu descripció dels principals materials geològicsque apareixen 

a la zona:  

 

 Granodiorites (Ggd): Presenten textura granuda, més o menys heterogranular. Els 

minerals essencials són: plagiòclasi, quars, biotita i ortosa. La plagiòclasi és el mineral 
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dominant. És creuada per alguns dics de pòrfir granodiorític d'orientació predominant 

NE- SW. L'amplada d'aquests dics és variable, d'un decímetre a 10 metres. Formen 

part del gran batòlit granític dels Catalànids. Edat: Carbonífer- Permià. Les 

granodiorites dominen a la major part del municipi de Cabrils, principalment als turons 

(veure figura 2.1.).  

 

 Leucogranits (Gl): Presenten textura granuda de gra mitjà homogranular. Els minerals 

essencials són: quars, ortosa, plagiòclasi i ocasionalment biotita. A ull nu presenten gra 

mitjà a fi i en general estan poc alterats. Són força resistents a l'erosió i tenen 

tendència a formar relleus en boles, aquesta característica fa que aflorin en zones de 

relleu elevat. Edat: Carbonífer-Permià. Els leucogranits són poc abundants a la zona, es 

presenten únicament al municipi de Cabrils i al vessant SW del Turó de Montcabrer.  

 

 Peu de mont (Qg): enderrocs de pendent. Formats per fragments angulosos que estan 

inclosos en una matriu d'argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa els materials de peu 

de mont (derrubis de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 

relleus principals i que formen acumulacions importants. En la seva composició 

litològica predominen les graves i secundàriament apareixen sorres, argiles i llims. 

Edat: Plistocè. Aquests materials predominen en les immediacions de la riera de 

Cabrils i són presents a gran part del municipi de Vilassar de Mar (veure figura 2.1.). 

 

 Cordons de dunes litorals (Qd): Corresponen a dipòsits al·luvials constituïts per 

intercalacions de nivells de sorres i llims sorrencs. Cap a sostre augmenta 

progressivament la proporció de llims. El grau de cimentació de la unitat és nul i 

presenta coloració grisa groguenca.  L’edat d’aquesta unitat correspon a l’Holocè. 

Aquests materials es troben a la part sud de Vilassar de Mar. 

 

Ocupant menor extensió apareixen una sèrie de dics de pòrfirs i filons que formen intrusions  

sobre els granitoides:  

 

 Pòrfirs àcids (Gpg): principalment monzogranítics i quarsdiorítics i en menor 

abundància granítics, sienogranítics, granodiorítics i diorítics. Orientació preferent NE- 

SW. Edat: Carbonífer-Permià. Són els dics més abundants al municipi de Cabrils.  

 

 Filons d'aplites, pegmatites, leucogranits porfírics i pòrfirs leucogranítics (Fap): Les 

aplites presenten textura holocristal·lina. Els minerals fonamentals són: quars, feldspat 

potàssic i plagiòclasi. Les pegmatites estan formades per quars, ortosa i plagioclasi. Els 

leucogranits per plagiòclasi alterada a sericita o saussurita, quars i feldspat potàssic. 

L'orientació preferent dels dics és NE-SW. Edat: Carbonífer-Permià. Aquests filons 

predominen al turó de Montcabrer de Cabrils (veure figura 2.1.)..  

 

 Filons de roques bàsiques de composició monzogàbrica a gàbrica (Fmg): Inclou 

lampròfirs, diabases i pòrfirs diorítics i andesítics. L'orientació preferent dels filons és 
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NE-SW. Edat: Carbonífer- Permià. Són filons que apareixen únicament en una zona del 

municipi situada a les immediacions de coll de Porc de Cabrils.  

 

 

 

 

 

 

2.3. Geologia a l’àrea del projecte 
 

Els materials que formen la zona d’estudi corresponen a acumulacions d’arrossegalls de la 

riera dels materials granítics amb gruixos importants a la zona de baix pendent, amb materials 

de barreja de sorres, llims i compostos constituïts per llims, argiles i terres vegetals. 

 

La riera de Cabrils té un substrat rocós granític a una fondària que sobrepassa els 15 metres, 

un substrat intermedi de granit alterat (sauló) i uns nivells superficials de sedimentació de 

sorres al·luvials de la pròpia riera. 

 

Figura 2.1. Mapa geològic de l’àmbit del projecte i el seu entorn. Font: Institut Geològic de 
Catalunya. 
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A la figura 2.2. es pot apreciar que l’àmbit del projecte transcorre en bona part pel costat de la 

riera de Cabrils i travessa 3 tipus d’unitats geològiques: 

 

 

 

Les unitats geològiques de l’àrea del projecte són: 

 

- Qt1 – Graves, sorres i llims: A la base, la unitat és formada per graves amb matriu 

sorrenca. Cap a sostre, i de manera transicional, les graves passen a sorres 

grolleres amb graves disperses i, finalment, a llims sorrencs amb alguna filada 

lenticular de gravetes. El grau de cimentació de la unitat és nul i presenta coloració 

grisenca. S’ha localitzat  a la majoria de les rambles d’una certa entitat que 

davallen de la Serralada Litoral cap a la mar. En aquestes darreres, passa 

lateralment i de forma transicional a la unitat Qv1. La unitat es situa entre 2 i 5 

metres sobre el nivell fluvial actual i es disposa discordantment sobre el substrat 

prequatarnari o sobre la unitat Q2. S’estima  que el gruix dels dipòsits varia entre 

els 10 i els 25 metres. Forma la terrassa 1. S’estima a l’Holocè. Aquest material es 

troba dins el municipi de Cabrils. 

Figura 2.2. Mapa geològic amb les unitats geològiques de l’àmbit del projecte i el seu entorn. Font: 
Institut Geològic de Catalunya. 
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- Qv1 – Graves, sorres i llims: Corresponen a dipòsits constituïts per intercalacions 

de nivells de graves, sorres i llims sorrencs. Cap a sostre augmenta 

progressivament la proporció de llims. El grau de cimentació de la unitat és nul i 

presenta coloració grisa groguenca. Forma cossos amb morfologia de ventall 

al·luvial a la sortida de la riera de Cabrils dipositats discordantment sobre les 

unitats Qac3 o sobre el substrat prequaternari. Cap a la zona canalitzada de les 

rieres passa lateralment i de forma transicional a la unitat Qt1. S’estima que el 

gruix de la unitat varia entre 20 i 30 metres. Correspon als ventalls de sortida de 

les rambles que davallen cap a la mar des de la Serralada Litoral. S’atribueixen a 

l’Holocè. S’ubiquen des del pont que travessa la C-32 per sobre fins ben entrat al 

nucli urbà de Vilassar de Mar. 

 

- At – Blocs, graves, sorres, terres i runa: Són dipòsits heterogenis que corresponen 

a terraplenaments d’infraestructures viàries. Es troben entre el pont que travessa 

la C-32 i el Laboratori Agroalimentari. 

 

 
 

2.4. Geomorfologia  

Respecte a la geomorfologia cal indicar que el relleu del municipi de Cabrils es caracteritza per 

la presència de turons suaus d’alçades modestes (el turó més alt, el de Cirers, presenta una 

altura de 470 m). Els pendents associats a aquest turons són forts i la major part del terme 

municipal presenta pendents superiors al 20%. Les parts planeres es troben relacionades amb 

la zona al·luvial de la riera de Cabrils. 

 

Per contra, el municipi de Vilassar de Mar és molt pla al situar-se sobre els ventalls al·luvials de 

les rieres de Cabrils i Vilassar.  

 

A la figura 2.3. es poden apreciar que les zones amb major pendent es troben al voltant del 

municipi de Cabrils. En canvi, els pendents associats a la riera de Cabrils i a tot Vilassar de Mar 

acostumen a ser sempre inferiors al 5%. Aquest fet s’ha tingut en compte alhora de decidir el 

traçat del present projecte atès que  el pendent màxim dels itineraris per a vianants no ha de 

superar el 8%, i només en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. 

En el cas dels carrils bicis, el pendent màxim no pot superar, amb caràcter general, el 5%. 

Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%. En 

consegüent, el nou espai destinat a les bicicletes i als vianants proposat pel present projecte 

tindrà sempre un pendent menor al 5% excepte en alguns trams molt reduïts on s’incrementa 

sense arribar al 8%.  
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      3. Geotècnica 
 

Aquest apartat té la finalitat de determinar les propietats mecàniques dels principals material 

afecten al projecte.   

 

Cal tenir en compte que el nou espai  viari requereix únicament ampliar la vorera i afegir un 

carril bici, i augmentar el pendent d'alguns talussos, tot i així, no hi ha riscos d’inestabilitat. 

Tanmateix, es creu convenient realitzar sondejos superficials que permetin conèixer la 

capacitat portant de l’esplanada. Amb les mostres superficials que s’extreuen es poden dur a 

terme assaigs Proctor Modificat i CBR, així com el càlcul de paràmetres com ara bé la humitat 

natural, el contingut de sulfats, la capacitat d’expansió,l’índex de col·lapse, etc. També es 

Figura 2.3. Mapa dels pendents de l’àmbit del projecte i el seu entorn. Font: 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada a Cabrils. 
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recomana realitzar assajos associats a la caracterització del sòl, és a dir, anàlisi granulomètrica, 

estudi dels límits d’Atterberg i índex de plasticitat. 

 

Malauradament, la impossibilitat de realitzar els diferents sondeigs i assaigs que preveu aquest 

projecte, la caracterització dels materials s’ha basat, en la bibliografia consultada i en les 

observacions realitzades durant les visites de camp. 

 

3.1. Formació de terraplens i rebliments 

En aquesta obra el balanç de terres és tot en terraplè degut a les característiques orogràfiques 

de la zona i les condicions urbanístiques. Així doncs serà necessari prendre terres de préstec. 

D'altra banda, no caldrà buscar un indret adequat per acumular la terra sobrant ni cap 

abocador. 

 

Els terraplens són grans acumulacions de terra compactada amb la finalitat d’assegurar 

l’estabilitat i servir de suport a la via. Els materials de rebliment dels terraplens seran sòls o 

materials que s'obtindran de préstec definits en els Plànols i Plec de Condicions, tot i que 

sempre que sigui possible s'utilitzaran els sòls provinents d'excavacions de la mateix obra. 

 

Degut a la dispersió de les càrregues del trànsit ocasionada per l’augment de la secció 

resistent, la qualitat exigida del sòl decreix a mesura que ens allunyem del ferm. Per aquest 

motiu, el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-

3)” considera diverses zones dins d’un terraplè en les quals hi ha diferents requisits  mecànics. 

Aquestes tres zones són, en ordre creixen de profunditat: Coronació, nucli, espatller i 

fonament: 

 

- Fonament: part inferior del terraplè en contacte amb el terreny natural (figura 3.1.). El 

seu gruix és com a mínim d'1 metre. Les seves característiques mecàniques no són 

gaire elevades atès que les tensions en aquest punt són baixes i dissipades. Pel 

fonament s’empraran sòls tolerables, adequats o seleccionats sempre que l’índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posat en obra, sigui igual o superior a 

tres (CBR > 3) segons UNE 103502. 

 

- Nucli:  Part del farcit compresa entre el fonament i la coronació (figura 3.1.). 

Constitueix la part central del terraplè. S’utilitzaran sòls tolerables, adequats o 

seleccionats sempre que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 

posat en obra, sigui igual o superior a tres (CBR > 3) segons UNE 103502. 

 

- Coronació:  És la capa superior del terraplè, sobre la qual es recolza el ferm, amb un 

gruix mínim de 2 capes i sempre major de 50 cm (figura 3.1.). En aquesta part es 

disposa dels millors sòls del terraplè, és a dir, aquells que no siguin plàstics o tendeixin 

a esquerdar o assentar-se. Concretament s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats 

sempre que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posat en 

obra, sigui igual o superior a cinc (CBR > 5) segons UNE 103502. 
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- Espatllers: És la part lateral del farcit del terraplè que, ocasionalment, forma part dels 

seus talussos (figura 3.1.). La seva funció és contenir el nucli. S’utilitzaran materials 

que satisfacin les condicions que defineix el projecte en quant a impermeabilitat, 

resistència i protecció a l’erosió.   

 

 
 

Els sòls emprats en els terraplens es poden classificar segons els principis que s’estableixen a 

l’article 330 del PG-3 en sòls inadequats, sòls tolerables, sòls adequats i sòls seleccionats:  

 

Sòls seleccionats: 

- Contingut de la matèria orgànica inferior al 0,2%. 

- Contingut en sals solubles a l’aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2%. 

- Diàmetre màxim no superior als 100 mm. 

- Porció inferior al 15% que passi pel garbell 0,40 UNE. O que es compleixen les següents 

condicions alhora: Que passi menys del 80% pel garbell  2 UNE, que passi menys del 

75% pel garbell 0,4 UNE, que passi menys del 25% pel garbell 0,08 UNE, que el límit 

líquid sigui menor a 30 i l’índex de plasticitat sigui menor a 10.  

- CBR > 10. 

 

Sòls adequats: 

- Contingut de la matèria orgànica inferior al 1%. 

- Contingut en sals solubles a l’aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2%. 

- Diàmetre màxim no superior als 100 mm. 

- Porció inferior al 80% que passi pel garbell 2 UNE.  

- Porció inferior al 35% que passi pel garbell 0,08 UNE  

- Límit líquid inferior a 65. Si el límit líquid es troba entre 30 i 40 l’índex de plasticitat 

serà superior a 4.  

- CBR > 5. 

 

Sòls Tolerables: 

- Contingut de la matèria orgànica inferior al 2%. 

- Contingut de guix inferior al 5%. 

- Contingut en sals solubles a l’aigua, diferents del guix, inferior al 0,1%. 

- Límit líquid inferior a 40. Si el límit líquid és superior a 40 l’índex de plasticitat serà 

major de 73% del valor que resulta de restar vint al límit líquid. 

- Assentament en l’assaig de col·lapse inferior a l’1%. 

Figura 3.1. Esquema de les parts d’un terraplè. 
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- Inflament lliure inferior al 3%. 

- CBR > 3. 

 

 

Sòls inadequats: 

- Es consideraran sòls inadequats aquells sòls que no es puguin incloure a les categories 

anteriors i els sòls constituïts per turba o que continguin materials orgànics. Aquesta 

tipologia de sòl es podrà emprar únicament si s’estabilitza amb calç o ciment arribant a 

les categories S-EST1 o S-EST2. 

 

Tenint en compte que el projecte no contempla cap desmunt i que l’únic terreny que 

s’excavarà és el que procedeix de l'esbrossada del terreny i de l'extracció de la capa vegetal en 

les zones de cultiu amb un gruix mig de 30 cm, els materials de rebliment i fonament dels 

terraplens seran sòls o materials que s'obtindran de préstec definits en els Plànols i Plec de 

Condicions atès que el material  extret de l’esbrossada i la capa vegetal es considera sòl 

inadequat (CBR inferior a 3 i contingut de matèria orgànica superior al 2%). En el cas del tram 

de les alternatives de traçat, el terreny es considerarà tolerable ja que aquest sòl es va utilitzar 

pels talussos actuals del pas a nivell de l'Av. Progrés. 

 

Al llarg del traçat del projecte trobem trams on el terreny natural i la vorera o voral actual 

tenen pràcticament la mateixa cota que el nou espai viari previst destinat als vianants i als 

ciclistes (veure figures 3.3.), en canvi, algunes zones com la indica a la figura 3.4. mostren un 

desnivell que s’haurà de salvar mitjançant un terraplè o un rebliment amb un mur de 

contenció. 

 

 
 

 

 

En aquells trams on actualment hi ha voral o vorera i està previst efectuar el nou espai viari es 

procedirà, en primer lloc, a realitzar les demolicions del paviment, murs, transplantament 

d'arborat i es transportarà a l'abocador els productes que resultin de les demolicions. En els 

Figura 3.3. Vorera i sòl vegetal pràcticament 
al mateix nivell. 

Figura 3.4. Voral i sòl vegetal a diferent nivell de 
la carretera de la dret on està previst el nou espai 
viari. 
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casos en què els terraplens tinguin un gruix igual o menor als 50 cm, s’escarificarà i 

compactarà el terreny fins a una densitat del 95% de l’assaig de Proctor Modificat.  

 
En canvi, en aquelles zones on sigui necessària un rebliment de terres i hi hagi un ferm existent 

(veure figura 3.4.), s’escarificarà el ferm i es compactarà el terreny per tal de que el sòl sigui 

adequat com a fonament del rebliment. Tant pel nucli com per la fonamentació del rebliment 

(figura 3.1.) s’emprarà un sòl tolerable, mentre que les capes de la coronació seran les 

corresponents a les de l’esplanada (veure apartat 3.4.). En aquestes zones, el rebliment de 

terres pot variar dels 0,5 fins als 1,5 metres. Es col·locarà un mur de contenció que suporti 

l'empenta del rebliment de terres artificial. En el capítol següent hi ha els càlculs associats a 

aquests murs.  

 

D'altra banda, en el tram situat entre la l'avinguda Progrés i el pont de la C-32 (tram associat a 

l'alternativa 2 del traçat), serà necessària una ampliació del pendent del talús degut a 

l'eixamplament de la secció que resulta de la incorporació d'un carril bici i una vorera 

adjacents a la carretera. Aquest talús té un pendent sempre inferior als 32o, està constituït 

bàsicament per graves, sorres i llims i es qualifica com a tolerable. En aquest tram caldrà 

incorporar terres per formar un terraplè que permeti complir els requisits del traçat.  

 

En el cas de terraplens sobre terreny natural, s'efectuarà el desbrossament del terreny i 

s'extraurà la capa vegetal i el material inadequat. Posteriorment s'escarificarà i es compactarà 

el sòl fins que aquest tingui les mateixes condicions exigides pel fonament del terraplè. La 

compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el 95%de la densitat 

òptima del Proctor Modificat. 

 

Les fases que s'han de realitzar per a la construcció dels terraplens un cop preparat el 

fonament són: 

- Extensió de les tongades:  Per a la construcció del terraplè s'ha decidit empra un sòl 

adequat d'aportació que serà estès en tongades successives de gruix uniforme. Aquest 

espessor ha de ser prou reduït per tal d'obtenir el grau de compactació exigit sobre tot 

el gruix de la capa. 

- Humectació o dessecació:  Un cop estesa la tongada es procedirà a la seva 

humectació si fos necessari. 

- Compactació:  A continuació s'efectuarà la compactació mecànica de la tongada. Cal 

assegurar-se que la densitat seca després de la compactació no sigui inferior a: 

 - A la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Normal a la zona de coronació. 

 - Al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Normal a les zones de 

fonament, nucli i espatllers. 

- Comprovacions:  Finalment caldrà establir la idoneïtat dels materials que s'utilitzaran 

a les coronacions realitzant un únic control sobre els mateixos. 

 

Davant de la manca d’un estudi geotècnic detallat i específic per a l’àmbit del Projecte, els 

criteris de disseny dels talussos en desmunts i terraplens vindran definits pels aspecte de la 

seguretat i l'impacte ambiental. Tant des d’un punt de vista com de l’altre, resulta convenient 
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adoptar angles més suaus, amb un menor pendent dels que es podrien acceptar per criteris 

purament geotècnics. 

 

L’estabilitat dels terraplens dependrà bàsicament de dos factors: 

 l’estabilitat de la pròpia estabilitat del terraplè 

 l’estabilitat del conjunt terraplè-terreny de recolzament 

 

A efectes de l’estabilitat pròpia del terraplè, degut a les alçades previstes i considerant una 

adequada compactació, no existirà cap tipus de problema respecte a la seva estabilitat 

adoptant un pendent de 3H:2V (33,7o) atès que el factor de seguretat és suficient i es facilita la 

revegetació. 

 

Pel que fa  a les condicions d’estabilitat del conjunt terraplè-terreny de recolzament actual, no 

es preveuen problemes sempre i quan es realitzi una adequada preparació del terreny, és a dir, 

efectuant la retirada la terra vegetal i recompactant correctament la superfície resultant, 

sanejant les possibles pertorbacions o alteracions ocasionades durant la esbrossada. 

 

En el cas dels talussos associats al tram entre l'Av. Progrés i el pont de la  C-32,  per tal de 

col·locar una vorera i un carril bici adient, s'ha decidit ampliar el talús utilitzant una inclinació 

de 3H:2V fent servir un sòl tolerable en el rebliment i sòl adequat en la coronació del terraplè. 

Per aconseguir aquest pendent serà necessari construir uns murs de contenció en determinats 

trams que permetran ampliar el talús augmentant el pendent fins els 33,7o. Aquests murs 

tindran una alçada d'entre 50 i 230 cm i es disposaran de la manera indicada a la figura 3.6.  

 

Per a la resta del traçat, la formació dels talussos emprats tindran sempre una inclinació 

màxima de 33,7o, s'utilitzaran sòls tolerables per el nucli dels terraplens i sòls adequats per a la 

coronació. En moltes ocasions serà necessari la construcció de murs de contenció per evitar 

forts desnivells i reduir l'expropiació del terreny. A les figures següents s'indiquen les 

ubicacions d'aquests murs i els seves alçades. Més endavant es detallaran les característiques 

geomètriques d'aquests murs. 
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Figura 3.5. Posició i alçada del mur de contenció 1. 

Figura 3.6. Posició i alçada dels murs de contenció 2 i 3. 
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Figura 3.7. Posició i alçada del mur de contenció 4. 

Figura 3.8. Posició i alçada del mur de contenció 4. 
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3.2. Dimensionament dels murs de contenció 
 

Els murs de contenció s'utilitzen per aturar masses de terra quan aquestes masses han 

d'assumir pendents superiors a les naturals. 

 

Pel present projecte s'ha decidit emprar murs de mènsula (veure figura 3.9.). Són murs de 

formigó armats que presenten lleugers moviments de flexió, i atès que el cos treballa com un 

voladís vertical, el seu gruix requerit augmenta ràpidament amb l'increment de l'altura del 

mur. Aquesta tipologia de mus presenta un sortint o taló sobre el qual es recolza part del 

terreny, de manera que mur i terreny treballen en conjunt (veure figura 3.9.). Aquest tipus de 

murs són econòmics i eficaços per altures de menys de 10 metres. 

 

Sempre que sigui possible, s'inclourà una extensió en forma  de puntal amb una dimensió 

entre un terç i un quart de l'ample de la base (veure figura 3.9.). 

 

 
 
La pressió del terreny sobre un mur està fortament condicionada per la deformabilitat del mur, 

ja sigui la deformació del propi mur com la deformació que el mur produeix sobre el terreny.  

 

En la interacció entre mur i terreny sobre el que es fonamenta les deformacions poden ser 

pràcticament nul·les, en aquest cas tenim empenta al repòs.  

 

Si el mur es desplaça, permetent l'expansió lateral del sòl, es produeix la fallida del sòl per tall i 

la falca de ruptura avança fins el mur i descendeix. L'empenta es redueix des del valor 

d'empenta al repòs fins el denominat valor d'empenta activa, que és el mínim valor possible de 

l'empenta (figura 3.10.).  

 

Figura 3.9. Components principal d'un mur mènsula. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3
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Per contra, si s'apliquen forces al mur de forma que aquest empenyi el reblert, el falliment es 

produeix formant una falca molt més amplia, que experimenta un ascens. Aquest valor rep el 

nom d'empenta passiva i és el major valor que pot assolir l'empenta (figura 3.11.). 

 

 
 
 
 

Donada la distribució de les terres de la figura 3.12., l'empenta activa (força 

desestabilitzadora) actuarà a la part del trasdós com a resultat del pes del rebliment, en canvi, 

a la part de l'intradós (part esquerra de la figura 3.12.) tindrem una petita empenta passiva 

que actuarà com a força estabilitzadora:   

 

 
 

 

 

Un altre aspecte que no cal oblidar és la del drenatge. És important evitar drens i pantalles 

drenants verticals ja que, tot i aconseguir l'evacuació de l'aigua de l'interior del terreny, es 

poden produir fluxos que incrementen l'empenta hidrostàtica (figura 3.13.). Per aquest motiu 

es disposaran drens inclinats que eviten crear corrents d'aigua desfavorables (veure figura 

3.13.). 

Figura 3.10. Empenta activa. Figura 3.11. Empenta passiva. 

Ea 

Ep 

Figura 3.12. Empenta passiva part intradós. 
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3.2.1. Càlcul empentes actives i passives i 
predimensionament dels murs 
 

Existeixen diverses teories per a la determinació de l'empenta activa, entre les quals 

destaquen les de Coulumb i Rankine. En ambdues teories s'estableixen diverses hipòtesis 

simplificatives del problema, que comporten a un cert error, però produeixen valors 

d'empenta que entren dins dels marges de seguretat. Pel dimensionament dels murs del 

present projecte es considera la teoria de Rankine basada en la hipòtesis de que tos el punts es 

troben en situació de ruptura, que no hi ha fregament entre el mur i el terreny i que es formen 

dues sèries de superfícies planes de ruptura, formant angles de 45 +  ϕ/2 amb l'horitzontal. 

 

Pel cas particular de trasdós vertical s'obté que les components verticals i horitzontals de 

l'empenta activa per unitat de longitud del mur són: 

 

    
 

 
          

    
 

 
         

 

On:  

 - 𝛾 es el pes específic sec del sòl, que pel nostre cas (graves sorrenques) es prendrà de 

20KN/m3. 

 - ϕ es la l'angle de fregament intern, que pel nostre cas (graves sorrenques) es prendrà 

de 40o. 

 -          
       √            

       √            
 

 -              
       √            

       √            
 

 

I estant la seva resultant a una profunditat de 2/3·H des de la coronació del mur. 

 

Figura 3.13. A l'esquerra dren i pantalla vertical i a la dreta dren i pantalla inclinada. Font: 
Apunts de l'assignatura de Fonamentacions de 4rt de Camins. 
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Si considerem que l'interior del talús es pot omplir d'aigua cal afegir l'empenta de l'aigua. Atès 

que es col·locaran drens a l'interior del talús que permetran evacuar l'aigua quan hi hagi 

precipitacions, es considera que la pitjor situació és la que senyalada a la figura 3.14. en la que 

el nivell de l'aigua té la mateixa alçada que el mur, en aquestes condicions l'empenta activa de 

la terra és:  

 

    
 

 
          +

 

 
       

    
 

 
          

 

On:  

 - 𝛾s es el pes específic submergit del sòl, que pel nostre cas (graves sorrenques) es 

prendrà de 10KN/m3. 

 - 𝛾w es el pes específic de l'aigua que es prendrà de 10KN/m3. 

 

Exceptuant el cas dels talussos associats al tram entre l'Av. Progrés i el pont de la  C-32, els 

murs de contenció hauran d'aguantar terrenys horitzontals on hi haurà càrregues aplicades 

degut al pes de les rajoles, asfalt, arbres, vianants i ciclistes. En aquests casos, l'empenta activa 

ve donada per la següent expressió: 

 

      
 

 
              ,  

On, 

 -    √  
    

  

 - q és la càrrega uniformement repartida per unitat de longitud del talús. 

 

Per tal d'avaular les càrregues puntuals associades als arbres es seguirà el mètode de  Terzaghi. 

En el cas de càrregues en àrees reduïdes o puntuals, la distribució de pressions no només és 

variable amb l'alçada del mur sinó que també ho és al llarg del mur. Aplicant el mètode, 

Ew 

Figura 3.14. Empenta activa descomposta i empenta hidrostàtica. 
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l'empenta produïda per la càrrega sobre el terreny "N" pot considerar-se equivalent a λh·N, on  

λh   
         

      [  √
                 

                 
]

 .  

 

L'empenta equivalent es reparteix en una amplada "b + x", tal i com s'indica a la figura 3.15., 

on "x" és la distància entre els arbres i el mur i "b" l'amplada del tronc. 

 

 
 

 

El punt d'aplicació de l'empenta es determina traçant una línia des del centre de la seva 

aplicació de la càrrega i que formi 40o amb l'horitzontal fins que  el trasdós del mur. Si el tall es 

produeix en el per sota de la base del mur, l'efecte de la càrrega N es pot menysprear. 

Donades les reduïdes alçades dels murs i la separació de més de 4 metres entre el mur i els 

arbres, es considera que les càrregues d'aquests es poden menysprear. 

 

Pel que fa a l'empenta passiva, s'emprarà la següent expressió de Rankine per a  terrenys 

horitzontals i trasdós vertical. Aquesta fórmula permet donar un valor conservador de 

l'empenta passiva: 

 

      
 

 
     

  
      

      
  

On: 

 -   és la densitat del terreny sec, que pel nostre cas (graves sorrenques) es prendrà 

igual a 20KN/m3. 

 - hf és la profunditat de la fonamentació. 

 -   és l'angle de fregament intern del terreny base, que pel nostre cas (graves 

sorrenques) es prendrà de 40o. 

  

La primera fase pel dimensionament dels murs consisteix en determinar les empentes actives i 

passives. A continuació es mostren les empentes dels diferents murs (a les figures 3.5., 3.6., 

3.7. i 3.8. es poden veure les localitzacions d'aquests murs): 

 

 

 

 

Figura 3.15. Càrrega puntual aplicada en una superfície reduïda. 
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Mur H [m] 𝛽 [
o
] qvorera [KN/m] qcarrilbici [KN/m] Eah [KN] Eav [KN] Ea [KN] 

1 1,10 0,00 4,59 1,15 8,74 0,00 8,74 

2 1,15 33,70 - - 8,62 1,34 8,72 

3 3,30 33,70 - - 70,98 11,02 71,83 

4 3,10 0,00 4,59 1,15 62,37 0,00 62,37 

 

 

Les alçades "H" dels murs són les que resulten de sumar les alçades visibles a l'exterior (és a 

dir, les indicades a  les figures 3.5., 3.6., 3.7. i 3.8.) i la profunditat de la fonamentació (1 metre 

pel cas dels murs 3 i 4, i 0,6 m de profunditat pels murs 1 i 2). Atès que s'assumirà terreny 

horitzontal a la part de l'intradós, l'empenta passiva serà igual a Ep = 27,59 KN pels murs de 0,6 

metres de profunditat de la fonamentació i Ep = 45,99 KN pels murs d'un metre de profunditat 

de la fonamentació. 

 

Les càrregues permanents uniformement distribuïdes pels casos de terreny horitzontal s'han 

obtingut considerant uns pesos específics de 27KN/m3 i 23KN/m3 per les lloses de formigó i 

l'asfalt del carril bici respectivament. Pel que fa a les càrregues variables associades al pas de 

vianants i ciclistes, segons l'IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera es suposarà una sobrecàrrega uniforme de 5KN/m per a zones d'ús 

peatonal.  

 

Un cop calculades les empentes que ha de suportar l'estructura de contenció, es realitzarà un 

predimensionament. Per fer-ho es seguiran les recomanacions i relacions de la figura 3.16.: 

 

 
 

 

Prenent com a dimensió de referència l'alçada H del mur, sent aquest un trasdós vertical, la 

base de l'alçat tindrà una dimensió de H/10, mentre que la coronació es realitzarà amb una 

amplada igual o superior a 25 cm. No obstant, donada la baixa alçada dels murs es decideix 

que els murs tinguin un espessor constant de H/10. Pel que fa a la fonamentació, es procurarà 

Figura 3.16. Recomanacions pel predimensionament del mur en mènsula. 

Taula 3.1. Empentes actives dels diferents murs. 

hf 
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que la profunditat d'aquesta sigui igual o superior a 1 m, no obstant, degut a la baixa alçada 

dels murs s'ha decidit emprar profunditats de 0,6 metres en alguns dels murs. L'espessor de la 

fonamentació serà de H/10, mentre que la dimensió B oscil·larà entre 0,4·H i 0,7·H, dels quals 

B/3 correspondran a la puntera. S'utilitzarà un formigó HA-30 per tots els murs. 

 

Atenent al predimensionament de la figura 3.16. s'obtenen les següents característiques 

geomètriques pels 6 murs: 

 

Mur H [m] hf [m] 
Espessor 

cos [m] 

Espessor base 

fonamentació[m] 

Amplada B de la 

fonamentació [m] 

1 1,10 0,6 0,25 0,25 0,8 

2 1,15 0,6 0,25 0,25 0,8 

3 3,30 1,0 0,35 0,35 1,5 

4 3,10 1,0 0,35 0,35 1,4 

 

 

 

3.2.2. Comprovació de l'estabilitat  

Les comprovacions necessàries per verificar que una estructura de contenció compleix els 

requisits necessaris es basaran en el mètode dels estats últims. 

 

Els estats límits últims que sempre s'hauran de verificar per les fonamentacions rectes són: 

 - Lliscament 

 - Bolcament 

 - Enfonsament 

 - Estabilitat global 

 - Capacitat estructural de la fonamentació 

 

El càlcul dels estats límits últims per comprovar que s'aconseguiran les condicions d'estabilitat i 

resistència s'aconsegueix utilitzant el valor de càlcul de les accions i les resistències de càlcul 

amb els coeficients de seguretat parcial de la següent taula: 

 

Taula 3.2. Predimensionament dels murs. 
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Figura 3.17. Coeficients de seguretat parcials segons el "Código Técnico de la 
Edificación". Font: Documento básico SE-C del Código Técnico de la Edificación. 
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3.2.2.1. Comprovació al lliscament 
 

A la figura 3.18. es poden observar que l'empenta activa que resulta del pes del terreny del 

trasdós és una força desestabilitzadora que por produir el lliscament. En canvi, les forces que 

s'oposen al lliscament són el fregament entre la base del mur i el terreny de la fonamentació, 

l'empenta passiva de l'intradós i la component vertical de l'empenta activa. 
 

 
 

 

La comprovació al lliscament es verificarà mitjançant la següent expressió: 
    

    
   , on: 

 - Fest és la força estabilitzadora. 

 - Fdes és la força desestabilitzadora. 

 -    és el coeficient de seguretat pel material (veure figura 3.17.).  Assumeix un valor 

de 1,5 per situacions persistents o transitòries. 

 

La força estabilitzadora Fest està formada per la força de fregament que apareix en el contacte 

terreny-fonamentació quan es produeix lliscament, la component vertical de l'empenta activa i 

l'empenta passiva. En un terreny granular com en el que ens trobem, la força estabilitzadora 

ve donada per la següent expressió: 

 

Fest = (W + Eav)·µ + Ep     on: 

 

 - W és la resultant dels pesos dels diferents elements del mur. 

 - µ és el coeficient de fregament entre el sòl i el formigó. En general s'obté a partir d'un 

estudi geotècnic. No obstant, a falta de resultats més precisos, pot prendre's µ = tg 
 

 
   , on 

  és l'angle de fregament intern. Per tant, pel present projecte s'assumeix que µ = 0,50. 

 

D'altra banda, la força desestabilitzadora Fdes està formada per la component horitzontal de 

l'empenta activa: Fdes = Eah. 

 

Figura 3.18. Forces estabilitzadores i desestabilitzadores. 
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A la següent taula s'han resumit els resultats de les empentes, pesos, forces estabilitzadores i 

desestabilitzadores dels diferents murs: 

 

Mur Eah [KN] Eav [KN] Ep [KN] W [KN] Fest [KN] Fdes [KN] Fest/Fdes 

1 8,74 0,00 27,59 11,14 33,16 8,74 3,79 

2 8,62 1,34 27,59 11,48 34,00 8,62 3,94 

3 70,98 11,02 45,99 42,05 72,53 70,98 1,02 

4 62,37 0,00 45,99 39,22 65,60 62,37 1,05 

 

 

Ràpidament s'observa no es verifica la relació  
    

    
    = 1,5 pels murs 3, i 4. Per tal de 

millorar l'estabilitat d'aquests murs s'ha decidit augmentar el pes dels murs i afegir un tacó 

(veure figura 3.9.) de 50 cm d'amplada i 60 cm de profunditat). El tacó es col·locarà a una 

distància igual a 1 m des de l'extrem del puntal. 

 

Les noves dimensions dels murs són les següents: 

 

 

Mur H [m] hf [m] 
Profuinditat 

tacó [m] 

Espessor cos 

[m] 

Espessor base 

fonamentació[m] 

Amplada B de la 

fonamentació [m] 

1 1,10 0,6 - 0,25 0,25 0,8 

2 1,15 0,6 - 0,25 0,25 0,8 

3 3,30 1,0 0,60 0,60 0,60 2,1 

4 3,10 1,0 0,60 0,60 0,60 2,1 

 

 

 

 

Sota aquestes noves condicions i dimensions, tos els murs verifiquen la relació  
    

    
    = 1,5: 

 

Mur Eah [KN] Eav [KN] Ep [KN] W [KN] Fest [KN] Fdes [KN] Fest/Fdes 

1 8,74 0,00 27,59 11,14 33,16 8,74 3,79 

2 8,62 1,34 27,59 11,48 34,00 8,62 3,94 

3 70,98 11,02 68,98 85,86 117,42 70,98 1,65 

4 62,37 0,00 68,98 82,62 110,29 62,37 1,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.4. Dimensions dels murs. 

Taula 3.5. Empentes, pesos, forces estabilitzadores i desestabilitzadores dels diferents murs i 
comprovació al lliscament.  

Taula 3.3. Forces estabilitzadores i destabilitzadores per a la comprovació al lliscament. 
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3.2.2.2. Comprovació al bolcament 
 

Es considera que el gir del mur es produeix al voltant del punt corresponent a l'aresta externa 

de la fonamentació. La comprovació del bolcament ha de satisfer la següent condició general: 
           

           
  ,    on: 

 -      és el moment estabilitzador. 

 -      és el moment desestabilitzador. 

 -        és el coeficient seguretat per accions estabilitzadores (veure figura 3.17) que 

per situacions persistents o transitòries assumeix un valor de        = 0,9. 

 -        és el coeficient seguretat per accions desestabilitzadores (veure figura 3.17.) 

que per situacions persistents o transitòries assumeix un valor de        = 1,8. 

 

El moment estabilitzador es produeix pel pes:      = W·a. On "a" és la distància entre el punt 

de rotació i la recta d'aplicació del pes del mur que passa pel centre de gravetat del mur. 

 

En canvi, el moment desestabilitzador està produït per la resultant de la força d'empenta 

activa, considerant-la de manera descomposta: un efecte estabilitzador de la seva component 

vertical Eav i un efecte desestabilitzador provocat per la component horitzontal Eah:  

     = Eah·dh - Eav·dv. On dh i dv són les distàncies respectives des del punt d'aplicació de Eh i Ev. 

 

A la taula 3.5. es pot observar que en tots els casos es verifica la comprovació al bolcament. 

  

Mur Eah [KN] Eav [KN] W [KN] a [m] dh [m] dv [m] Mest [KN] Mdes [KN] 
           

           
 

1 8,74 0,00 11,14 0,40 0,37 0,53 4,46 3,20 1,14 

2 8,62 1,34 11,48 0,40 0,38 0,53 4,59 2,60 1,44 

3 70,98 11,02 85,86 1,01 1,10 1,35 86,72 63,20 1,12 

4 62,37 0,00 82,62 1,01 1,03 1,30 83,45 64,45 1,06 

 

 

 

 

3.2.2.3. Comprovació a l'enfonsament 

L'enfonsament s'assolirà quan la pressió actuant màxima sobre el terreny sota la fonamentació 

superi la pressió d'enfonsament.  

 

Seguint la notació de la figura 3.18., la resultant de les forces verticals N val: N = W + Eav. Per a 

la comprovació de l'enfonsament es menysprea la contribució de l'empenta passiva, fet que 

ens porta del costat de la seguretat, i es considera la resultant dels esforços aplicats sobre el 

mur  ⃗   ⃗⃗   ⃗    amb una excentricitat "e" respecte el centre de la fonamentació, tal com 

mostra la figura 3.19.: 

Taula 3.5. Empentes, pesos, moments estabilitzadores i desestabilitzadores dels diferents murs i 
comprovació al bolcament. 
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Si es compleix   
 

 
, tota la base de la fonamentació estarà comprimida. En aquest cas apareix 

una distribució de tensions trapezoïdal sota la fonamentació. A continuació es pot observar 

una taula amb la resultant de les forces i l'excentricitat de cadascun dels murs: 

 

Mur N [KN] R [KN] Angle entre R i la vertical [
o
] e [m] B/6 [m] 

1 11,14 14,16 38,11 0,288 0,13 

2 12,81 15,44 33,93 0,258 0,13 

3 96,88 120,10 36,23 0,806 0,35 

4 82,62 103,52 37,05 0,780 0,35 

 

 

 

Observem que en tots ells casos l'excentricitat relativa és major que 
 

 
. En  aquest cas, la 

distribució de tensions és triangular i la tensió màxima ve donada per la següent expressió: 

 

      
   

  (
 

 
  )

 

 

Per a la comprovació a l'enfonsament cal que es compleixi:           . On      és la 

pressió admissible, que resulta de dividir-la càrrega d'enfonsament del terreny per un 

coeficient de seguretat parcial igual a 3 (veure figura 3.16.). La norma bàsica d'edificació "NBE-

AE-88 Acciones en la edificación" estima que, per terrenys arenosos amb graves, la pressió 

admissible en el terreny de la fonamentació és de 3,2 Kg/cm2. A la taula 3.7. es pot veure que 

la pressió màxima de tots els murs és sempre inferior a la pressió admissible. Per tant queda 

comprovada l'estabilitat davant de l'enfonsament. 

 

 

 

 

Figura 3.19. Comprovació a l'enfonsament. 

Taula 3.6. Resultants de les forces dels diferents murs i excentricitats. 
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Mur N [KN] σmax [KN/m] σadm [KN/m] 

1 11,14 66,11 320 

2 12,81 60,10 320 

3 96,88 264,60 320 

4 82,62 204,02 320 

 

 

 

3.2.2.4. Comprovació de l'estabilitat global 

Una estructura pot fallar globalment, sense que es produeixin prèviament fallides locals, quan 

es formi una superfície de ruptura  continua (superfície de lliscament) que englobi una part o 

tota la fonamentació, i en la que els esforços de tall assoleixin el valor de la resistència de tall 

del terreny. Aquesta tipologia de ruptures es dóna habitualment en fonamentacions pròximes 

a la coronació dels talussos d'excavació o terraplè. 

 

Mitjançant el programa GEO5 per a estudiar l'estabilitat dels talussos s'ha verificat que tots els 

murs són segurs pel que fa a l'estabilitat global. A l'Apèndix 1. Anàlisi de l'estabilitat global es 

poden observar els gràfics i els dades per a cada un dels murs analitzats mitjançant el mètode 

de Bishop. 

 

 

3.2.3. Dimensionament de les armadures 

Segons la instrucció EHE-08, a la cara de tracció, la quantia mínima vertical d'armadura no ha 

de ser inferior al 0,12% de la secció total de formigó per acer B-400 S (que és el que 

s'acostuma a utilitzar per aquest tipus d'obra). 

 

D'altra banda, la quantia mínima horitzontal pel mateix tipus d'acer no serà inferior al 0,4% de 

la secció total de formigó. Aquesta armadura es repartirà a ambdues cares. 

 

En murs d'alçada reduïda (inferior als 4 metres), és habitual mantenir la mateixa quantia 

d'armadura en tota l'alçada. 

 

A continuació es resumeixen les quanties mínimes geomètriques de l'armadura, el diàmetre de 

barra utilitzada i la separació entre barres (que ha de ser inferior a 30cm segons la EHE-08) en 

funció del mur. 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.7. Pressions màximes i admissibles dels diferents murs. 
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Mur Espessor 
mur (m) 

Secció 
mur 
(m

2
) 

Armadura 
mínima 

vertical (cm
2
 

per cada m 
lineal) 

Armadura 
mínima 

horitzontal 
(cm

2
) 

Nº 
barres 

verticals 

Separació 
entre barres 
verticals (cm) 

Nº barres 
horitzontals 

Separació 
entre barres 
horitzontals 

(cm) 

1 0,25 0,2125 3 8,5 4 S10 25 12 S10 18 

2 0,25 0,225 3 9 4 S10 25 12 S10 18 

3 0,6 1,62 7,2 64,8 4 S16 25 34 S16 19 

4 0,6 1,5 7,2 60 4 S16 25 30 S16 20 

 

 

Finalment es  calculen les quanties mínimes geomètriques de l'armadura als puntals. Es 

consideren només armadures horitzontals: 

 

Mur 
Secció 

puntal (m
2
) 

Armadura 
mínima 

horitzontal 
(cm

2
) 

Nº barres 
horitzontals 

Separació 
entre barres 
horitzontals 

(cm) 

1 0,2 8 12 S10 12 

2 0,2 8 12 S10 12 

3 1,26 50,4 26 S16 16 

4 1,26 50,4 26 S16 16 

 

 

A part de les armadures horitzontals del puntal calculades a l'anterior taula també s'inclouen 

barres horitzontals perpendiculars al mur com les de la figura 3.20. Les quals es col·locaran 

amb la mateixa freqüència que les barres verticals. La part inferior de l'armadura disposada al 

puntal incorporarà una espera que es solaparà amb l'armadura vertical tal i com es mostra a la 

figura 3.20.  

 

 
 
Per últim caldria determinar la quantia mínima d'armadura vertical a compressió, que segons 

l'article 42.3.5 de la EHE-08 es fixa, com a mínim, en un 30% de l'armadura obtinguda en el cas 

de tracció. Tanmateix, per simplificar l'obra es disposarà  la mateixa armadura que a la cara de 

tracció. 

 
 
La longitud de solapament ls serà igual a ls = α· lb,neta , on α ve donada per la taula de la figura 

3.21. i lb,neta per la següent expressió: lb,neta = lb · 
  

       
,  on: 

 - As és l'àrea d'armadura necessària. 

Figura 3.20. Armadura al puntal i espera. 

Taula 3.8. Dimensionament armadures passives. 

Taula 3.9. Dimensionament armadures passives. 
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 - As,real és l'àrea de l'armadura realment disposta. 

 - lb és la longitud bàsica d'ancorament. lb = m· φ2 ≥
   

  
· φ.  (on φ és el diàmetre de la 

barra i m un coeficient numèric que val 1 per a un formigó de fyk = 30 N/mm2). 
 

 
 
 

Mur 
Nº barres 
verticals 

Armadura 
mínima 
vertical 
(cm

2
) 

A disposta 
(cm

2
) 

Ib (mm) Ib,neta (mm) Is (mm) 

1 4 S10 3 3,16 200 190 380 

2 4 S10 3 3,16 200 190 380 

3 4 S16 7,2 8,04 320 287 573 

4 4 S16 7,2 8,04 320 287 573 

 
 

Per últim és necessari determinar el recobriment del formigó, és a dir, la distància entre la 

superfície exterior de l'armadura i la superfície del formigó més propera. 

 

En el cas d'armadures passives, el recobriment no serà, en cap punt, inferior als valors mínims 

recollits a la taula 3.11. en funció de la classe d'exposició ambiental.  

 

Resistència característica del 
formigó [N/mm

2
] 

Tipus d'element 
Recobriment mínim [mm] 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25 ≤ fck < 40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

Elements 
prefabricats 

15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck ≥ 40 

General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

Elements 
prefabricats 

15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

 

 

Figura 3.21. Taula valors de α. Font: EHE-08 

Taula 3.10. Càlcul longituds de solapament. Font EHE-08. 

Taula 3.11. Recobriment mínim en funció de la resistència del formigó i la classe d'exposició. Font EHE-08. 
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Per tal de garantir aquests valors mínim, al projecte adoptarà un valor nominal del 

recobriment rnom = rmin + 𝛥r on: 

 - rnom és el recobriment nominal 

 - rmin és el recobriment mínim. Segons la taula 3.9. rmin és igual a 30 mm atès que les 

obres es troben en un ambient IIb i el formigó és HA-30. 

 - 𝛥r és el marge del recobriment, depèn del tipus d'element i el nivell de control 

d'execució. Si s'assumeix que els elements in situ es duen a terme en nivells d'intens control 

d'execució el seu valor és igual a 5mm. 

 

Sota aquestes condicions el recobriment nominal és igual a 35 mm. No obstant, la EHE-08 fixa 

un recobriment mínim de 70 mm pel cas de peces formigonades que estiguin en contacte amb 

el terreny, per tant, aquelles armadures que estiguin a la banda de l'trasdós tindran un 

recobriment de 70 mm, i la resta un recobriment de 35 mm. 

 

Als plànols corresponen es poden veure en detall les disposicions de les armadures dins els 

murs.  

 

3.2.4. Comprovació de les armadures a esforç tallant 

Com que es tracta d'una peça sense armadura a tallant només serà necessari realitzar la 

comprovació d'esgotament per tracció a l'ànima (Vd ≤ Vu2) en una secció situada a un cantell 

útil de la unió del cos del mur amb la fonamentació. 

 

El càlcul de l'esforç tall ant d'esgotament per tracció a l'ànima (Vu2) de la secció de formigó 

existent s'ha de realitzar, en el cas sense armadura a tallant, després de comprovar si el 

moment de càlcul és superior o no al moment de fisuració, Mfis,d: 

                
    

 
 
     
𝛾 

                
   

 

 

Mur h [m] b [m] Mfis [KN·m] Md [KN·m] 

1 0,85 0,25 40,6 4,2 

2 0,9 0,25 45,6 4,5 

3 2,7 0,6 984,0 113,6 

4 2,5 0,6 843,6 91,5 

 

 

 

A partir de la taula anterior observem que en tots els casos ens trobem que la peça no fisura. 

En aquesta situació la resistència a tallant ha de limitar-se segons la resistència a tracció del 

formigó:      
    

 
 √       

 , on: 

 - l és el moment d'inèrcia de las secció transversal. 

 - b0 és l'ampla de l'ànima. 

Taula 3.12. Càlcul dels moments de càlculs i de fisura. 
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 - S és el moment estàtic de la secció transversal. 

 - fct,d és la resistència de càlcul tracció del formigó (fct,d = 3N/mm2). 

 A la taula que es mostra a continuació es pot veure que Vu2 és sempre major al tallant de 

càlcul, per tant queda comprovada la resistència a tallant. 

 

 

 

 
 

3.2.5. Comprovació a l'esforç rasant en les juntes de formigó 
 
A la unió entre el cos del mur i la fonamentació, segons la EHE-08 la tensió rasant que sol·licita 

la junta entre la fonamentació i el cos del mur ha de complir: 

 

    𝛽        
   

   
                  

 

On: 

 - τmd és igual al valor mig de la tensió rasant de càlcul de la junta. 

 - fcd és a resistència de càlcul a compressió del formigó (fcd = 20N/mm2). 

 - Ast és la secció de les barres d'acer. 

 - s és la separació de les barres. 

 - p és la superfície de contacte per unitat de longitud.  

 - fyα,d és la resistència de càlcul de les armadures transversals (fyα,d=400N/mm2). 

 - fct,d és la resistència de càlcul tracció del formigó. 

 - 𝛽 i µ són uns coeficients que depenen del tipus de superfície i que adquireixen els 

següents valors respectivament: 0,2 i 0,6. 

 

Mur τmd         
   

   
         0,25·fcd 

1 0,03 0,61 5 

2 0,03 0,61 5 

3 0,12 0,61 5 

4 0,10 0,61 5 

 
 
En tots els casos es verifica la comprovació de l'esforç rasant a les juntes de formigó. 

 
 
 

Mur I [cm
4
] S [cm

3
] Vu2 [KN] Vd = Eah [KN] 

1 1279427 35416 274,7 8,74 

2 1518750 37500 307,9 8,62 

3 98415000 270000 6651,3 70,98 

4 78125000 250000 5702,4 62,37 

Taula 3.13. Comprovació a esforç tallant. 

Taula 3.14. Comprovació a esforç rasant en les juntes de formigó. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 3: Geologia i geotècnia 

 

 
 33 

3.3. Excavabilitat 

Tot l’àmbit del projecte es troba sobre materials del quaternari. Destaquen sobretot les sorres, 

graves i  llims fruit del ventall al·luvial creat per la riera de Carbils.  Hi ha una major importància 

dels materials fins com més a prop es troba el dipòsit de la llera actual de la riera. Tots els 

materials, d’origen quaternari, són ripables amb maquinària convencional. 

 

També cal tenir en compte la gran quantitat de vorera i ferm del voral que s’haurà de demolir 

(figures 3.21. i 3.22.). Els residus s’hauran de reutilitzar o portar a l’abocador.   

 

Per últim destaquen els terrenys dedicats a l’agricultura i els terrenys que presenten una 

coberta vegetal abundant d’un gruix entre  20-40 cm. La capa de terra vegetal es pot retirar 

fàcilment mitjançant Bulldozer. 

 

 

 

 

 

3.4. Esplanada 

L’esplanada constitueix la superfície de recolzament sobre la qual es fonamenta l’estructura de 

ferm de la carretera i la vorera. Les esplanades es dimensionaran en funció del tipus de vehicle 

i la seva freqüència de pas. Tot i que les càrregues transmeses pel trànsit de les persones i les 

bicicletes es pot considerar menyspreable, sí que s’ha de tenir en compte la maquinària de 

construcció que s’utilitzi durant l’execució del ferm, així com els vehicles de manteniment i 

reparació. La capacitat de resistència de l’esplanada davant de les deformacions i les tensions 

sol·licitades pel tràfic dependrà, a banda del propi volum de trànsit, de la rigidesa de les capes 

de ferm així com de les característiques dels sòls existents situats sota la mateixa.  

 

Figura 3.22. Vorera i sòl agrícola pràcticament 
horitzontals. 

Figura 3.23. Voral i terra vegetal. 
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En general, l’esplanada estarà constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El 

terreny natural, un cop enretirada la capa vegetal, haurà de complir les prescripcions mínimes, 

si no fos així, s’hauria de substituir per una altra de millor qualitat. 

 

El paràmetre fonamental de caracterització de la categoria de l’esplanada correspon a l’assaig 

de placa de càrrega. La Norma 6.1-IC “Secciones de firme” defineix tres tipus 

d’esplanades,denominades respectivament E1, E2 i E3. Normalment, per determinar la 

categoria de l'esplanada s'utilitza el mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega Ev2 

(taula 3.15.) 

 

Categoria d'esplanada E1 (acceptable) E2 (bona) E3 (molt bona) 

Ev2 (MPa) > 60 > 120 > 300 

 

 

Per a la categoria de trànsit del projecte (T42) la norma 6.1–IC permet treballar amb qualsevol 

de les tres categories d’esplanada (E1, E2 o E3). Com més reduïdes siguin les prestacions de 

l’esplanada major haurà de ser el gruix de les capes de ferm. Tanmateix, la construcció d’una 

esplanada de màxima categoria, E3, resulta poc econòmica atès que requereix l’ús de 

materials estabilitzats amb ciment. 

 

Ja sigui augmentant el gruix de les capes del ferm com estabilitzant el sòl, la construcció de la 

infraestructura s’encareix considerablement. Per tant, cal arribar a un compromís entre les 

característiques estructurals de l’esplanada i el gruix de les capes de ferm. Per al present 

projecte s’ha decidit executar una esplanada tipus E1. S'ha triat aquesta categoria d’esplanada 

per ser la més econòmica i simple de les opcions, ja que no s’han de disposar capes de sol 

estabilitzat. 

 

Existeixen diverses opcions per formar l'esplanada sobre un sòl tolerable. A continuació es 

mostren les diferents alternatives en funció del tipus d'esplanada: 

 

 

 

Taula 3.15.Categoria de l'esplanada segons el mòdul Ev2. Font: Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
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Podem veure que cal disposar una capa de 60 cm de sòl adequat sobre el nucli de sòl tolerable. 

 

 

4. Explotació d'àrids, plantes de subministrament i abocadors 

Les característiques de les diferents unitats d’obra requereixen el proveïment de materials de 

naturalesa diferent a la dels que es troben disponibles a l’àmbit de projecte. És per aquest 

motiu que en aquest capítol es recullen: 

 

- Explotacions d’àrids per a l’aportació del material de préstec per a formigons i 

rebliment dels terraplens. 

- Plantes de subministrament de formigó. 

- Plantes de subministrament de mescles asfàltiques. 

 

A les següents taules (taula 3.16., 3.17. i 3.18.) es detallen les dades de les diferents 

instal·lacions 

properes a l’àmbit de l'obra. 

 

Figura 3.24. Capes de l'esplanada en funció de la categoria de l'esplanada quan l'esplanada es 

troba sobre sòl tolerable. Gruixos mínims en cm. (0) = sòl tolerable, (1) = sòl adequat, (2) i (3) = sòls 

seleccionats. Font: Web de Carreteros.org i Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
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Nom de l'explotació d'àrids Direcció Municipi 

Àrids Garcia Canteres Granítiques S.L. Carrer de Josep Umbert, 48 Granollers 

Pedracor Carretera d'Argentona km 2 Argentona 

Canteras  Canro S.A. 
Carretera de Sant Adrià a 

Roca, km 5 

Montcada i 

Reixac 

 
 
 

Nom de la planta de subministrament de formigó Direcció Municipi 

Planta Hanson de Granollers Carrer Batzacs. 1 Lliçà de Vall 

 

 

 

 

Nom de la planta de subministrament d'aglomerat Direcció Municipi 

Planta Pavasa Carrer Can Tita nº 1 Cervelló 

 

 
 

Els materials sobrants de l’excavació i tots aquells que no compleixin les condicions necessàries 

per ser reutilitzats, seran transportats a un abocador controlat. Segons el sistema Servei 

Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA) de geoinformació del Departament de medi Ambient i 

habitatge de la Generalitat de Catalunya, podem trobar els següents gestors de residus de la 

construcció propers a la zona d’estudi: 

 

 - Dipòsit controlat de Dosrius. Direcció: Carretera B-510 PK 1,900. 

 - Planta de reciclatge d'Arenys de Munt. Direcció: Polígon industrial 9. Parc 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.16.Explotacions d'àrids properes a l'obra. 

 

Taula 3.17. Planta de subministrament de formigó propera a l'obra. 

 

Taula 3.18. Planta de subministrament d'aglomerat propera a l'obra. 

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 3: Geologia i geotècnia 

 

 
 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 1. Anàlisi de l'estabilitat 
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Mur 1: 
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Mur 2: 
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Mur 3: 
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Mur 4: 
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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex consisteix en analitzar la situació actual de les infraestructures del 

transport i avaluar la mobilitat obligada dels municipis de Cabrils i Vilassar de Mar. Per fer-ho 

s’identificaran les xarxes dels diferents modes de transport i els focus d’atracció i generació de 

viatge. Finalment, es proposen xarxes d’itineraris per a bicicletes i vianants que fomentin la 

mobilitat sostenible. Aquest annex ha estat possible, en bona part, gràcies als Estudis 

d’avaluació de mobilitat dels dos municipis d’interès. 

 

 

2. Infraestructura dels transports 

2.1. Xarxa bàsica de vehicles 

Dins del nostre àmbit d’estudi destaca l’autopista C-32 que separa Cabrils i Vilassar de Mar, 

una infraestructura que suporta uns 83.507 viatges diaris de mitjana on la gran majoria del 

trànsit es de pas atès que ni Cabrils ni Vilassar de Mar disposen d’enllaç directe amb l’autopista 

i cal desplaçar-se als enllaços de Vilassar de Dalt-Premià de Mar o Cabrera-Vilassar de Mar per 

accedir-hi. A banda de l’autopista C-32, és important mencionar la nacional N-II, una via que 

serveix el trànsit intercomarcal i té un IMD (Intensitat Mitjana Diària) de 75.411 vehicles. Cal 

fer palès en què el municipi de Cabrils no disposa de connexió amb la C-32 i N-II, aquest fet 

provoca que Cabrils tingui una accessibilitat menor a la d’altres poblacions veïnes. 

 

També és important el trànsit que suporta la carretera BV-5022 de Cabrils, aquesta via enllaça 

Cabrils amb Vilassar de Mar i la N-II i cal fer-hi èmfasi ja que s’ubica en l’àmbit del present 

projecte. La BV-5022 és una carretera de caràcter local que registra 12.960 vehicles diaris. 

Aquesta via travessa Vilassar de Mar des de la N-II, passa per sobre la C-32 i travessa el 

municipi de Cabrils on la xarxa viaria interna s’articula al voltant d’aquesta carretera. La 

majoria de vies de Cabrils parteixen de la BV-5022, són de caràcter veïnal i acostumen a tenir 

traçats irregulars. 

 
Pel que fa a l’eix la Vilassar de Mar – Cabrera de Mar – Argentona, definit per la carretera B-

502, el trànsit és baix, amb IMDs properes als 3.000 vehicles diaris, tot i que s’observa un 

important trànsit de pesants que suposa un 11% dels vehicles que circulen per la via. 

 

Per últim tenim el Camí del mig, una via que transcorre entre Mataró i Masnou paral·lela a la 

N-II i a l’autopista C-32. No té les característiques de carretera sinó la de vial urbà o de camí 

asfaltat segons el punt. Permet connectar Cabrils amb els accessos de l’autopista de Vilassar de 

Dalt/ Premià de Mar i Vilassar de Mar/Cabrera. 
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2.2. Itineraris de vianants 

La xarxa de mobilitat a peu de Cabrils i Vilassar de Mar està formada per les voreres, en aquells 

carrers on l’espai viari està dividit entre vorera i calçada, o bé tota la superfície viària en els 

carrers d’ús prioritari per a vianants.  

 

En general, tant a Cabrils com a Vilassar de Mar les voreres són molt estretes, mesurant menys 

de 1 m d’amplada, i la ubicació de l’arbrat i del mobiliari urbà (pals telefònics, papereres...) 

comporta que l’amplada útil de la vorera sigui encara menor (veure figures 2.1. i 2.2.). Altres 

de les mancances d’aquests itineraris són la manca de passos de vianants i de guals de vianants 

en els passos existents. 

 

 

 

 

 

 

Al nucli antic de Cabrils la secció dels carrers no permet que hi pugui haver unes voreres amb 

unes amplades raonables i alhora un carril de circulació. Per resoldre aquest problema l’Estudi 

d’avaluació de la mobilitat de Cabrils proposa una pacificació del nucli antic restringint el 

trànsit de vehicles assolint una bona convivència entre vianants i vehicles. Pel que fa a les 

urbanitzacions de Cabrils, les voreres són estretes, aquestes no acostumen a mesurar més de 1 

m d’amplada i en molts carrers no superen els 0,5 m. Aquesta manca d’espai es deu a un 

repartiment de l’espai viari en favor del vehicle privat.  

 

A més a més, les connexions per poder arribar caminant fins a les poblacions veïnes de Vilassar 

de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrera presenten grans deficiències ja que en moltes ocasions no hi 

ha ni voreres, com per exemple en alguns trams de la carretera BV-5022 que enllaça Cabrils i 

Vilassar de Mar. 

 
Algunes de les estratègies bàsiques per aconseguir un sistema de mobilitat sostenible 

proposades pels Estudis d’avaluació de la mobilitat dels dos municipis passen per realitzar 

voreres amb un mínim òptim de vorera útil de 2 metres, d’aquesta manera, els vianants poden 

transitar amb més comoditat. D’altra banda, per incrementar el nivell de servei i seguretat del 

Figura 2.1. Carrer Quatre Camins. Les voreres són molt 
estretes i la presència de mobiliari urbà (pals telefònics 
i arbrat) comporta que l’amplada útil encara sigui 
menor. Font: Estudi de la mobilitat de Cabrils. 

Figura 2.2. Desviació de la BV-5022 a 
Vilassar de Mar abans d’arribar a l’Av. Del 
Progrés. Les voreres són molt estretes i la 
presència de mobiliari urbà (enllumenat) 
comporta que l’amplada útil encara sigui 
menor.  
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vianant, a més d’aquesta superfície s’ha de crear un espai de separació amb la calçada on s’hi 

posin arbres i mobiliari urbà, per tal de millorar, al mateix temps, la qualitat urbana de la 

ciutat. Les consideracions tècniques i les estratègies per afavorir la mobilitat sostenible 

proposades pels Estudis d’avaluació de mobilitat es tindran en compte alhora de dissenyar les 

seccions del nou espai per a bicicletes i vianants paral·lel a la BV-5022.  

 

 

2.3. Itineraris de bicicletes 

Actualment el municipi de Vilassar de Mar no té definida una xarxa d’itineraris per a bicicletes 

a nivell municipal, existeixen únicament trams on hi ha carril bici aïllat, per exemple en els 

carrers de Sant Artur i Lluís Companys (figures 2.3. i 2.4.).  

 

 

 

 

D’altra banda, Cabrils no disposa d’una xarxa ciclista per a cobrir els desplaçaments quotidians, 

no existeix cap carril bici ni zona 30 de coexistència amb el cotxe. Això es deu, en bona part, a 

les condicions orogràfiques que limiten el seu desenvolupament, moltes de les urbanitzacions 

de Cabrils estan assentades sobre els contraforts de la serralada litoral on els pendents 

impossibiliten moure’s amb bicicleta. L’única zona urbanitzada apte per moure’s amb bicicleta 

és la que es troba al voltant de la riera de Cabrils al llarg d’uns 3 km des de l’inici del municipi 

passat el pont de la C-32. 

 

Degut a la manca d’una infraestructura pensada per la bicicleta, els Estudis d’avaluació de 

mobilitat de Vilassar de Mar i Cabrils proposen una xarxa d’itineraris per a bicicletes que 

permeti fer que aquest mode de transport sigui competitiu en els desplaçaments diaris de 

mitjana distància envers el vehicle privat. Aquestes propostes estan explicades detalladament 

en l’apartat. Malgrat que s’hagi fet un pas endavant en la mobilitat sostenible redactant 

propostes per itineraris de bicicletes, les xarxes proposades són de caràcter municipal i no 

tenen en compte la mobilitat entre els dos municipis. Aquest projecte té la finalitat de resoldre 

aquesta trava i contribuir a la mobilitat sostenible enllaçant Cabrils i Vilassar mitjançant un nou 

espai viari destinat als vianants i ciclistes, paral·lel a la carretera BV-5022.  

Figura 2.3. Carril bici al carrer de Sant Artur. 
Vilassar de Mar.  

Figura 2.4. Carril bici al carrer de Lluís Companys. 
Vilassar de Mar.  
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2.4. Xarxa de ferrocarrils. 

Vilassar de Mar disposa d’una estació de RENFE Rodalies Línia R1 ubicada al sud del nucli urbà. 

Està equipada amb un pas soterrani per accedir a l’altre costat de les vies (existeix també un 

pas de vianants per passar per sobre de la N-II), i per canviar d’andana. Aquest potent servei 

de transport públic connecta Vilassar de Mar amb la resta del Maresme i Barcelona amb trens 

que surten cada 10 minuts aproximadament 

 

D’altra banda, cal tenir en compte l’estació de Cabrera de Mar – Vilassar de Mar, situada al 

terme municipal de Cabrera, però justament al límit amb Vilassar, amb continuïtat de la trama 

urbana, i per tant fàcilment accessible pels habitants de la zona nord-est del municipi.  

 

Tot i que Cabrils no disposi d’estació de tren. Part de la població de Cabrils es desplaça fins les 

estacions de Rodalies de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar per viatjar a la resta de la comarca i 

a la regió Metropolitana de Barcelona. 

 

 

2.5. Xarxa d’autobusos. 

La línia d’autobús a destacar és la línia C-12, operada per l’empresa Casas, que uneix Cabrils 

amb Vilassar de Mar i amb l’estació de ferrocarril de Vilassar de Mar de la línia R-1 de Rodalies. 

Aquesta línia té una freqüència de pas de 30 minuts els dies feiners, incrementant-se a les 

hores punta fins als 15 minuts. Els caps de setmana i festius la freqüència de 30 minuts es 

manté en tot l’horari de servei. La línia d’autobús segueix el traçat de la riera a través de la 

carretera BV-5022 i l’avinguda de la Llobatera, cobrint les zones urbanes que es troben al seu 

voltant quedant-ne excloses part de les urbanitzacions. En la figura 2.5. es pot veure 

esquemàticament el recorregut de l’autobús C-12. 
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Des de principis de maig del 2013 hi ha una nova línia d’autobusos al Baix Maresme que passa 

pel municipi de Cabrils, la C-18. Aquesta nova línia uneix les localitats de Vilassar de Dalt i 

Cabrils i permet la connexió amb la línia directa per autopista que parteix de Vilassar de Dalt 

cap a Barcelona passant també pel centre de Premià de Mar (línia C3/4). La nova línia enllaça a 

Cabrils amb la línia C-12 connectant, mitjançant un transbord, el municipi de Vilassar de Dalt i 

algunes urbanitzacions de Cabrils amb l’estació de Renfe de Vilassar de Mar (veure el 

recorregut de la C-18 a la figura 2.5.). La nova línia C-18 també és explotada per l’empresa 

Casas i disposa d’una freqüència mitjana de pas d’un autobús cada 30 minuts. 

 

Altres línies d’autobusos interurbans que passen per Vilassar de Mar són la C-10 (Mataró – 

Barcelona) i la C-30 ((Hospital de Mataró – Vilassar de Dalt), ambdues ofertes per l’empresa 

Casas i amb freqüències de 30 minuts i 1 hora respectivament en dies laborables. 

 
També cal esmentar que Vilassar de Mar comparteix amb Cabrera de Mar un autobús de 

caràcter urbà que discorre per la trama urbana d’ambdós municipis amb una freqüència de 20 

minuts els dies laborables.  

 

Per últim hi ha els autobusos nocturns N-80 (Barcelona – Mataró) i N81 (Barcelona – Vilassar 

de Dalt) que donen servei des de les 12 de la nit fins les 5 de la matinada, amb parada a 

Vilassar de Mar i amb una freqüència d’una hora per cadascuna de les línies. 

 

Figura 2.5. Itinerari dels autobusos C-12 i C-18 operats per l’empresa 
Sarbus-Casas. Font: Portal web de Sarbus-Casas.  
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3. Mobilitat obligada 

Abans de res cal definir el que és la mobilitat obligada. Aquest tipus de mobilitat és aquella que 

designa el conjunt de desplaçaments motivats per la feina o els estudis i que es fan en un 

municipi o en qualsevol altre àmbit espacial. Malgrat que hi hagi desplaçaments obligats com 

els que fem per anar a comprar, al metge o acompanyar els nens i nenes a l’escola, només els 

viatges per raons de treball o estudi es consideren mobilitat obligada. 

 

Per estudiar  la mobilitat obligada dels municipis de Cabrils i Vilassar de Mar s’analitzen les 

estadístiques corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 (EMO’2001). 

L’Enquesta de Mobilitat Obligada, d’ara en endavant EMO, recull les dades referents al primer 

viatge que realitzen al matí els residents que treballen o estudien fora de casa. Són, per tant, 

xifres diàries corresponents únicament als dies feiners i referides aproximadament a la meitat 

de la mobilitat obligada de tot el dia, ja que comptabilitzen només el primer desplaçament del 

matí, però no la tornada. Es recorda que en l’EMO no es recullen aquells desplaçaments que es 

realitzen per altres motius que no siguin per anar a treballar o estudiar. Tampoc s’inclouen els 

desplaçaments de les persones de menys de 16 anys. 

 

S’ha de tenir en compte que un desplaçament és el conjunt de viatges en diferents modes de 

transport per anar de l’origen a la destinació final. En el cas dels desplaçaments amb trams a 

peu, es considera un viatge a peu quan aquest té una durada de cinc o més minuts. 

 

Les estadístiques de l’EMO’2001 permeten informar en grans grups quin mitjà de transport 

utilitzen les persones per desplaçar-se a la feina o lloc d’estudi. Els diferents modes de 

transport són: 

- Vehicle privat: cotxe (com a conductor o passatger), moto, bicicleta i combinacions 

entre ells. 

- Transport públic: autobús, metro, Renfe, FGC i combinacions entre ells. 

- Més d’un mode: Combinacions amb més d’un mitjà de transport. 

- A peu 

- No aplicable: població que treballa o estudia a diversos municipis. 

 

En l’apartat 1.3. de l’”Annex 1: Raó de ser del projecte” s’ha vist que el municipi de Vilassar de 

Mar ha passat dels 10.144 habitants al 1986 als 19.840 al 2011 (la població es dobla) i la 

població de Cabrils s’ha quadruplicat entre els anys 1986 i 2011 passant dels 1.708 als 7.196. 

Des del punt de vista de la mobilitat, aquest creixement demogràfic ha suposat un augment 

del nombre de desplaçaments. Donada l’elevada intensitat de trànsit de la BV-5022 (cada dia 

uns 12.960 vehicles circulen per aquesta carretera), la rellevància que té per ser l’única via de 

connexió entre Vilassar de Mar i Cabrils, i el fet que Cabrils no tingui una connexió directe amb 

la C-32, és necessari estudiar detalladament la mobilitat obligada d’aquests municipis segons el 

repartiment modal.   
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3.1. Vilassar de Mar 

Primer de tot cal determinar quins són els principals centres d’atracció i generació de viatges 

de mobilitat obligada que es localitzen al municipi de Vilassar de Mar. A continuació s’indiquen 

alguns punts d’atracció dins el municipi que contribueixen en els desplaçaments interns i 

viatges des de fora:  

 

-  Equipaments i serveis: D’aquesta categoria destaquen els centres educatius, CEIP i 

IES, distribuïts per la zona central de la vila que provoquen la mobilitat obligada de 

molts estudiants. Altres equipaments públics generadors de viatges són el centre 

de salut, a la zona oest, la Creu Roja, al sud, el cementiri, a l’extrem nord, o els 

mercats, ubicats un al centre de la vila i el més gran al límit sud-oest del terme 

municipal. Pel que fa als equipaments esportius i culturals, els primers es 

concentren al nord-est del casc urbà, amb les piscines i els polisportius municipals, 

mentre que els segons, dos biblioteques i tres museus, es troben distribuïts pel 

centre. D’altra banda, respecte als serveis administratius, la casa de la vila es troba 

al sud, a la zona central de la trama urbana. 

 

- Activitat terciària: Aquesta es concentra a l’entorn del nucli antic. Els comerços són 

de caràcter quotidià: alimentació (pastisseries, carnisseries, peixateries i 

comestibles), farmàcia, llibreria, botigues de roba, estancs, oficines bancàries, 

restauració i bars. 

 

- Activitat agrícola i industrial: Tot i que el sector agrícola té una clara presència al 

municipi, no és l’activitat principal ni la que més desplaçaments genera. Per contra, 

al sector industrial de Vilassar de Mar predominen les activitats transformadores 

dels metalls, amb certa presència del tèxtil i confecció, l’edició i els mobles. 

Destaquen els polígons dels Garrofers (zona industrial compartida amb el municipi 

de Cabrils). 

 

D’altra banda, també cal considerar en l’anàlisi com a centres generadors i d’atracció de 

viatges, els autobusos intermunicipals i l’estació de tren de Vilassar de Mar que permet 

connectar el municipi amb la resta del maresme i la ciutat de Barcelona. 

 

Segons les dades de l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual 

del Pla General d’Ordenació Urbanística del sector Carrer Manuel Roca-el Barato” i l’EMO, 

l’any 2001 es produïen de mitjana al municipi de Vilassar de Mar 11.789 desplaçaments diaris 

taula 3.1.), la majoria dels quals es realitzaven en vehicle privat (58%, veure figura 3.1.)., 

mentre que el transport públic era utilitzat en un 19,2% dels viatges. A partir de la taula 3.1. 

podem veure que en els desplaçaments amb origen i destinació dins del propi municipi, el 

mode de transport més utilitzat és el d’anar a peu (50,1%, veure figura 3.2.)., sobretot en el 

cas de desplaçaments per raons d’estudi (en aquest cas els viatges a peu representen el 73,1% 

dels desplaçaments totals). Vilassar de Mar és un municipi amb unes dimensions bastants 

reduïdes, i per tant, pràcticament tots els desplaçaments interns es podrien fer caminant. 

Tanmateix, aquest mitjà de transport està seguit de molt a prop pel vehicle privat (41,5%).  
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Raó de la 
mobilitat  

Total 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

A peu 
Més d'un 

mode 
Altres 

mitjans 
No 

aplicable 

Desplaçaments 
a dins 

Treball 2339 1053 126 1098 19 10 33 

Estudi 316 49 27 231 7 0 2 

Total 2655 1102 153 1329 26 10 35 

Desplaçaments 
a fora 

Treball 5548 3362 1179 13 273 22 699 

Estudi 810 187 512 5 58 3 45 

Total 6358 3549 1691 18 331 25 744 

Desplaçaments 
des de fora 

Treball 2707 2161 403 27 75 14 27 

Estudi 69 26 22 4 8 5 4 

Total 2776 2187 425 31 83 19 31 

Total generats 

Treball 7887 4415 1305 1111 292 32 732 

Estudi 1126 236 539 236 65 3 47 

Total 9013 4651 1844 1347 357 35 779 

Total atrets 

Treball 5046 3214 529 1125 94 24 60 

Estudi 385 75 49 235 15 5 6 

Total 5431 3289 578 1360 109 29 66 

Desplaçaments 
totals  

11789 6838 2269 1378 440 54 810 

 

 

 

 

 

58,0% 19,2% 

11,7% 
3,7% 

0,5% 6,9% 

55,8% 26,6% 

0,3% 
5,2% 0,4% 

11,7% 

Taula 3.1. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats al municipi de 
Vilassar de Mar degut a la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. Font: IDESCAT, 2001. 

Figura 3.1. Mobilitat obligada total per 
raons de treball i estudi a Vilassar de 
Mar, 2001. 

Figura 3.3. Mobilitat obligada 
externa/interna-generats per raons de treball 
i estudi a Vilassar de Mar, 2001. 

78,8% 

15,3% 

1,1% 
3,0% 0,7% 1,1% 
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Transport públic
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Més d'un mode

Altres mitjans

No aplicable

Figura 3.4. Mobilitat obligada interna/externa-
atrets per raons de treball i estudi a Vilassar de 
Mar, 2001. 

41,5% 

5,8% 

50,1% 

1,0% 
0,4% 

1,3% 

Vehicle privat

Transport públic

A peu

Més d'un mode

Altres mitjans

No aplicable

Figura 3.2. Mobilitat obligada interna per raons de 
treball i estudi a Vilassar de Mar, 2001. 
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Vilassar de Mar té una baixa autocontenció ja que només el 32% dels ocupats treballen al 

mateix municipi. Aquest fet que explica el baix nombre de desplaçaments interns en 

comparació amb els generats, 2655 viatges interns enfront dels 6358 generats (veure taula 

3.1.). Els desplaçaments generats són aquells que tenen com a origen Vilassar de Mar i destí un 

punt fora del municipi. En aquest escenari el nombre de viatges a peu és molt baix (0,3%, 

veure figura 3.3.), la gran majoria de desplaçaments a fora de Vilassar de Mar es realitzen en 

vehicle privat (55,8% dels viatges totals generats). En canvi, l’ús del transport públic o els 

desplaçaments amb més d’un mode de transports tenen una importància relativa ja que 

signifiquen el 26,6% i el 5,2% respectivament dels desplaçaments totals generats (veure figura 

3.3.). 

 

Per acabar, cal analitzar els viatges atrets, és a dir, els que tenen com a destinació Vilassar de 

Mar i l’origen en un altre municipi. La gran majoria de desplaçaments es fan mitjançant el 

vehicle privat (78,8%, veure figura 3.4) i només un 15,3% dels viatges es realitzen en transport 

públic. 

 

Per altra banda, les dades de l’EMO’2001 oferides per l”IDESCAT” permeten determinar quins 

són els principals destins dels viatges amb origen Vilassar de Mar. A partir de la taula 3.2. es 

pot veure que la principal destinació de la mobilitat externa per motius de treball o estudi és 

Barcelona amb un total de 2490 viatges, és a dir, un 44,9% del total de desplaçaments a altres 

municipis. Altres destinacions importants són Mataró (917 viatges) i Badalona (315). 

 

Excepte en el cas del destí Barcelona, on el mode de transport predominant és el transport 

públic (veure taula 3.2.), la resta dels desplaçaments amb diferent destí es realitzen 

principalment amb el vehicle privat. Això ens indica que moltes persones que es desplacen a 

Barcelona consideren que els és més útil agafar el transport públic que el vehicle privat. 

 

Municipi destí 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A peu 
Altres 

mitjans 
No 

aplicable 
Total 

Barcelona 1101 1168 165 9 9 38 2490 

Mataró 642 205 61 0 5 4 917 

Resta de Catalunya 557 85 32 3 2 33 712 

Badalona 216 53 25 0 0 1 295 

Premià de Mar 150 23 2 2 1 0 178 

Cabrils 120 16 3 3 3 0 145 

Cabrera de Mar 125 8 2 0 3 0 138 

Vilassar de Dalt 122 2 2 0 0 0 126 

Fora de Catalunya 6 3 2 0 0 82 93 

El Masnou 63 11 2 1 0 0 77 

Hospitalet de Llobregat 41 20 8 0 0 1 70 

Granollers 54 1 5 0 0 2 62 

Sant Adrià de Besòs 36 19 5 0 0 1 61 

Premià de Dalt 55 4 1 0 0 0 60 

Argentona 51 1 1 0 1 0 54 

Sant Cugat del Vallès 42 9 1 0 0 2 54 

Sta Coloma de Gramenet 35 4 1 0 0 1 41 

Terrassa 28 10 0 0 0 3 41 
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Sabadell 24 9 2 0 0 0 35 

El Prat de Llobregat 23 6 4 0 0 0 33 

Cornellà de Llobregat 20 5 6 0 1 0 32 

Barberà del Vallès 27 1 0 0 0 0 28 

Cerdanyola del Vallès 5 12 0 0 0 0 17 

Calella 2 7 0 0 0 0 9 

Girona 2 1 0 0 0 4 7 

Vilanova i la Geltrú 0 5 0 0 0 0 5 

Mollet del Vallès 1 1 0 0 0 0 2 

 

 

 

 
En la figura 3.5. es pot veure de manera gràfica que Barcelona, i en menor mesura Mataró, són 

les dues ciutats on el transport públic i l’ús de més d’un mode de transport és important. Els 

viatges a Barcelona en transport públic representen un 46,7% dels desplaçaments totals amb 

aquesta destinació. En el cas del destí Mataró, els viatges en transport públic constitueixen el 

22,35% dels desplaçaments totals. Altres destinacions com Premià de Mar, Cabrils o Vilassar 

de Dalt els desplaçaments en transport públic baixen fins al 12,9%, 11,0% i 1,6% 

respectivament, amb uns percentatges d’ús de vehicle privat superiors sempre al 80%. En 

consegüent, es pot dir que en general, hi ha un repartiment modal on el vehicle privat és 

principal mitjà de transport. Per tant, convindria que es millorés l’oferta de transport públic 

que connecta Vilassar de Mar amb la resta de municipis. 

 

 

 

Taula 3.2. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
obligada externa amb origen Vilassar de Mar segons el municipi de destí. Font: IDESCAT, 2001. 
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Figura 3.5. Distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat obligada externa amb 
origen Vilassar de Mar segons el municipi destí. S’indiquen només els municipis destí amb més de 70 
desplaçaments. Font: IDESCAT, 2001. 
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Per últim s’analitzen els viatges externs amb destinació Vilassar de Mar (veure taula 3.3.). Com 

és lògic, bona part d’aquests es produeixen des dels municipis de l’entorn, principalment 

Mataró i Premià de Mar, amb 662 i 481 desplaçaments respectivament. Destaca també l’elevat 

nombre de viatge des de Barcelona (324 viatges atrets). En aquests desplaçaments el mode de 

transport principal és sempre el vehicle privat, amb un ús semblant pel que fa al transport 

col·lectiu en les relacions amb els municipis propers del Maresme, però amb un percentatge 

més petit pel que fa a la relació amb Barcelona, on un 34,6% dels desplaçaments es fan en 

transport col·lectiu, en canvi, en el paràgraf anterior s’ha vist que el 46,7% dels desplaçaments 

de Vilassar de Mar cap a Barcelona es feien en transport públic. Les proporcions entre 

diferents modes transports es poden observar de manera gràfica a la figura 3.6. 

 

 

Municipi origen 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A peu 
Altres 

mitjans 
No 

aplicable 
Total 

Mataró 542 97 14 4 3 2 662 

Premià de Mar 378 78 11 9 3 2 481 

Barcelona 185 112 13 2 1 11 324 

Resta de Catalunya 195 28 13 2 2 10 250 

Badalona 142 41 5 0 0 0 188 

Cabrils 129 8 6 0 5 0 148 

Cabrera de Mar 111 3 3 12 1 1 131 

Premià de Dalt 91 5 5 2 2 0 105 

Vilassar de Dalt 97 2 2 0 1 1 103 

El Masnou 71 10 3 0 0 0 84 

Argentona 48 3 0 0 0 0 51 

Hospitalet de Llobregat 31 6 2 0 0 0 39 

Sant Andreu de Llavaneres 31 4 1 0 0 0 36 

Sta Coloma de Gramenet 20 10 3 0 0 1 34 

Arenys de Mar 22 10 0 0 0 1 33 

Arenys de Munt 18 1 0 0 0 0 19 

Alella 18 0 0 0 0 0 18 

Teià 18 0 0 0 0 0 18 

Pineda de Mar 14 1 1 0 0 0 16 

Sant Adrià de Besòs 11 3 1 0 0 1 16 

Dosrius 15 0 0 0 0 0 15 

Roda de Ter 0 2 0 0 0 0 2 

Igualada 0 1 0 0 0 0 1 

Òrrius 0 0 0 0 1 0 1 

Vilanova i la Geltrú 0 0 0 0 0 1 1 

 

 
Taula 3.3. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
obligada externa amb destí Vilassar de Mar segons el municipi d’origen. Font: IDESCAT, 2001. 
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3.2. Cabrils 

El municipi de Cabrils té diferents centres d’atracció de viatges com ara les escoles, els 

equipaments esportius i les diverses zones on es desenvolupa activitat econòmica. 

 

En primer lloc tenim l’activitat industrial, un sector on hi destaca la indústria tèxtil i confecció, 

les indústries destinades a la transformació de metalls i a la fabricació de mobles i, finalment, 

les indústries relacionades amb l’aigua i l’energia. La indústria del municipi de Cabrils ha 

crescut considerablement en els últims anys, en gran part gràcies als polígons industrials de la 

Baileta-Can Xinxa en la part alta del municipi i els polígons dels Garrofers (zona industrial 

compartida amb el municipi de Vilassar de Mar). 

 

Pel que fa al sector terciari, s’observa un clar augment de la població que treballa en el sector 

dels serveis. De fet aquest sector representa el 71,5% de l’activitat econòmica del municipi. Les 

empreses més importants d’aquest sector són les de comerç a l’engròs i les empreses del 

sector immobiliari, el sector de la construcció és relativament important (un 5,7% de la 

població ocupada hi treballa) i va créixer força durant els anys noranta però va començar a 

minvar a partir del 2008 amb l’inici de la crisi econòmica. Altres empreses importants dins el 

sector terciari són aquelles dedicades a serveis personals i serveis d’empresa, les empreses de 

transports i comunicacions, d’hostaleria i, finalment, les empreses financeres. Totes aquestes 

empreses constitueixen punts d’atracció de viatges. 

 

Per contra, el sector primari, és a dir, el relacionat amb l’agricultura i la ramaderia, està patint 

una disminució molt important tant en els conreus de secà com de regadiu. Tot i que el sector 
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Figura 3.6. Distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat obligada externa amb destí 
Vilassar de Mar segons el municipi origen. S’indiquen només els municipis origen amb més de 70 
desplaçaments. Font: IDESCAT, 2001. 
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agrícola de Cabrils sigui important en extensió, l’agricultura ja no és l’activitat principal 

d’aquest municipi (a l’”Annex 1: Raó de ser del projecte” s’ha vist que només el 2,7% de la 

població ocupada treballa en el sector agrícola).  

 

Per entendre bé la mobilitat obligada del municipi de Cabrils cal tenir en compte les diferents 

relacions entre lloc de residència i lloc de treball o estudi. Per començar, les dades de l’any 

2001 de l”IDESCAT” indiquen que a Cabrils hi ha 759 habitatges de segona residència, sembla 

ser que la tendència actual sigui que aquesta xifra es vagi reduint, tot i així,  aquesta dada 

mostra que continua existint un important percentatge de població temporera. 

 

De les enquestes de mobilitat obligada per raons de treball també es pot veure que d’un total 

de 2527 residents ocupats només 642 treballen en el propi municipi, en canvi, els altres 1885 

(un 74,6%, és a dir, la majoria dels residents ocupats) es desplacen diàriament al seu lloc de 

treball fora del municipi. D’altra banda, hi ha 756 persones que es desplacen a Cabrils des 

d’altres municipis per raons de feina.  La conseqüència de tot això és que, a Cabrils, l’índex 

d’autocontenció (residents ocupats al municipi respecte de la població resident ocupada) i el 

d’autosuficiència (residents ocupats al municipi respecte dels llocs de treball localitzats) són 

baixos tot i que estan augmentant (al 1996 els índexs d’autocontenció i autosuficiència eren 

del 20,98% i.  40,58% respectivament i al 2001 eren del 25,41% i 45,92%) A més a més, hi ha 

una tendència a ocupar els nous llocs de treball del municipi pels propis residents que fins ara 

s’havien de desplaçar a altres municipis de la comarca o de la regió metropolitana. D’aquesta 

manera s’està reduint el nivell de dependència de Cabrils respecte del territori circumdant. 

Tanmateix, el nombre de persones que es desplacen diàriament per treballar fora també ha 

augmentat, per tant, s’ha incrementat la mobilitat entre el lloc de residència i el lloc de treball 

situat fora del municipi. A continuació es caracteritza de manera quantitativa la mobilitat 

obligada per raons d’estudi i treball del municipi de Cabrils. 

 

A partir de les dades de l’EMO, podem saber que l’any 2001 es produïen de mitjana al municipi 

de Cabrils 3607 desplaçaments diaris (taula 3.4.), la majoria dels quals es realitzaven en vehicle 

privat (2565 viatges). Fins i tot, en el cas de la mobilitat interna, el mode de transport més 

utilitzat és el vehicle privat (284 desplaçaments dels 575 totals) per sobre dels 218 

desplaçaments a peu.  

 

 
Raó de la 
mobilitat 

Total 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A 
peu 

Altres 
mitjans 

No 
aplicable 

Desplaçaments 
interns 

Treball 534 273 33 10 203 7 8 

Estudi 41 11 11 2 15 0 2 

Total 575 284 44 12 218 7 10 

Desplaçaments a 
altres municipis 

Treball 1885 1462 132 87 0 4 200 

Estudi 376 165 111 60 1 6 33 

Total 2261 1627 243 147 1 10 233 

Desplaçaments 
des d'altres 
municipis 

Treball 756 647 69 14 10 7 9 

Estudi 15 7 4 2 0 0 2 

Total 771 654 73 16 10 7 11 

Total generats Treball 2419 1735 165 97 203 11 208 
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Estudi 417 176 122 62 16 6 35 

Total 2836 1911 287 159 219 17 243 

Total atrets 

Treball 1290 920 102 24 213 14 17 

Estudi 56 18 15 4 15 0 4 

Total 1346 938 117 28 228 14 21 

Desplaçaments 
totals  

3607 2565 360 175 229 24 254 

 

 

 
És interessant comparar les distribucions modals de les figures 3.7. i 3.8 amb les distribucions 

de Vilassar de Mar (figures 3.1. i 3.2.). Ràpidament s’aprecia que tant en la mobilitat interna 

com en el total de desplaçaments hi ha un ús major, en percentatge, del vehicle privat a 

Cabrils. El fet de que a Cabrils hi hagi un tant per cent menor de desplaçaments a peu respecte 

a Vilassar de Mar és degut a la configuració urbanística de Cabrils, aquest és un municipi amb 

major superfície que Vilassar de Mar i menor densitat d’habitants per km2, de fet, hi ha 

algunes urbanitzacions que estan força aïllades i l’ús del vehicle privat o transport públic 

esdevé imprescindible per accedir al lloc de treball o estudi.  

 
 

 

Pel que fa als viatges atrets i generats, el vehicle privat és també el mode de transport més 

utilitzat. Comparant els viatges atrets (1346) i generats (2836) de Cabrils a partir de la taula 

3.4. s’evidencia que la majoria dels desplaçaments tenen la seva destinació fora del municipi. 

És a dir Cabrils té una marcada obertura amb l’exterior. Aquesta elevada obertura està 

associada al model territorial del municipi basat en bona part en l’especialització residencial i 

on no hi ha un equilibri entre les persones que hi viuen i els llocs de treball existents. A més a 

més, les dades de l’EMO,2001 mostren que, tant en viatges atrets com generats a Cabrils, el 

mode de transport predominant és el vehicle privat i els percentatges del seu ús són sempre 

majors al de Vilassar de Mar.  

 

També cal destacar el baix nombre de viatges en transport públic (360 desplaçaments dels 

3607 totals). Si comparem els percentatges d’ús de transport públic en els desplaçaments 

atrets i generats de Cabrils (10,7% i 9,5%, respectivament, veure figures 3.9. i 3.10.) amb els de 

Vilassar de Mar (26,6% i 15,3%, veure figures 3.3. i 3.4.), es pot observar que la població de 

Vilassar de Mar és més propensa a agafar el transport públic que la de Cabrils. Un dels 

Taula 3.4. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats al municipi de 
Cabrils degut a la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. Font: IDESCAT, 2001. 

71,1% 

10,0% 

6,3% 

4,9% 
0,7% 

7,0% 
Vehicle privat

Transport públic

A peu

Més d'un mode

Altres mitjans

No aplicable

49,4% 

7,7% 

37,9% 

2,1% 

1,2% 
1,7% 

Figura 3.8. Mobilitat obligada total per raons 
de treball i estudi a Cabrils, 2001. 

Figura 3.7 Mobilitat obligada interna per 
raons de treball i estudi a Cabrils, 2001. 
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principals motius que provoquen aquesta diferència d’ús de transport públic entre Cabrils i 

Vilassar de Mar està relacionat amb el fet que hi ha un servei de transport públic potent com el 

de Rodalies de RENFE que connecta Vilassar de Mar amb la resta del Maresme i Barcelona amb 

trens que surten cada 10 minuts aproximadament. En canvi, per accedir a l’estació de 

ferrocarril de Vilassar de Mar des de Cabrils és necessari utilitzar més d’un mode de transport. 

Si es té en compte que les persones consideren que el temps d’espera és major que el temps 

de viatge i que volen utilitzar el menor nombre de mitjans de transport possibles, és lògic 

esperar que a Cabrils hi hagi un major tendència a agafar el vehicle privat que a Vilassar de 

Mar.  

 

  

 

 

A continuació s’aprofundirà l’aspecte de la distribució espacial de Cabrils. Pel que fa als 

principals destins dels viatges amb origen Cabrils, la taula 3.5. evidencia que la principal 

destinació de la mobilitat externa per motius de treball o estudi és Barcelona amb un total de 

951, és a dir, un 42,1% del total de desplaçaments a altres municipis. Especialment importants 

són els desplaçaments externs que es realitzen dins de la comarca del Maresme. Els municipis 

d’aquesta comarca amb els que manté més relació són Mataró (209 viatges), Vilassar de Mar 

(148) i Vilassar de Dalt (121). 

 

En el cas de Cabrils, tots els desplaçaments amb un destí fora del municipi es realitzen 

principalment amb el vehicle privat (en el cas de Vilassar de Mar, també era així excepte quan 

el destí era Barcelona). A més a més, els percentatges de persones que utilitzen el transport 

per desplaçar-se fora de Cabrils són menors que en Vilassar de Mar en tots els municipis destí. 

Això es deu a que l’oferta del transport públic de Cabrils no permet realitzar desplaçaments de 

forma directa amb Barcelona ni municipis veïns com Mataró, Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt 

amb els quals existeix un flux destacat de mobilitat (veure taula 3.5.) 

 

Municipi destí 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A 
peu 

Altres 
mitjans 

No 
aplicable 

Total 

Barcelona 658 163 100 0 0 30 951 

Mataró 178 14 11 0 3 3 209 

Vilassar de Mar 129 8 6 0 5 0 148 

Vilassar de Dalt 106 11 3 1 0 0 121 

Badalona 86 9 3 0 0 0 98 

Figura 3.9. Mobilitat obligada 
externa/interna-generats per raons de 
treball i estudi a Cabrils, 2001. 
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Figura 3.10. Mobilitat obligada interna/externa-
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Premià de Mar 56 2 2 0 0 1 61 

Cabrera de Mar 19 5 0 0 0 0 24 

Granollers 20 3 0 0 0 0 23 

Sabadell 14 2 1 0 0 0 17 

Sant Cugat del Vallès 14 2 1 0 0 0 17 

L’Hospitalet de Llobregat 14 1 1 0 0 0 16 

Premià de Dalt 16 0 0 0 0 0 16 

Argentona 14 1 0 0 0 0 15 

Parets del Vallès 14 0 0 0 0 0 14 

Sta Coloma de Gramenet 14 0 0 0 0 0 14 

Barberà del Vallès 12 0 1 0 0 0 13 

Sant Adrià de Besòs 13 0 0 0 0 0 13 

Palau-solità i Plegamans 12 0 0 0 0 0 12 

Sant Joan Despí 8 1 2 0 0 0 11 

Sta Perpètua de Mogoda 11 0 0 0 0 0 11 

Terrassa 5 3 2 0 1 0 11 

Cerdanyola del Vallès 1 1 4 0 0 0 6 

Resta de Catalunya 1 1 2 0 0 2 6 

Manresa 0 0 1 0 0 2 3 

Teià 1 1 0 0 1 0 3 

Alella 2 0 0 0 0 0 2 

Canet de Mar 0 2 0 0 0 0 2 

Esplugues de Llobregat 0 2 0 0 0 0 2 

Girona 1 0 0 0 0 1 2 

L’Hospitalet de Llobregat 0 0 2 0 0 0 2 

El Masnou 2 0 0 0 0 0 2 

Montgat 0 2 0 0 0 0 2 

 
 

 

 

En la figura 3.11. es pot veure de manera gràfica que Barcelona és l’única ciutat on el transport 

públic esdevé un mode de transport important, aquest significa el 17,1% dels viatges amb destí 

Barcelona, el resultat és molt menor al de Vilassar de Mar on l’ús transport públic per 

desplaçar-se a Barcelona representa el 46,7% dels desplaçaments totals. En altres 

destinacions, com Mataró, Vilassar de Mar o Vilassar de Dalt els desplaçaments en transport 

públic baixen fins al 6,7%, 5,4% i 9,1% respectivament, amb uns percentatges d’ús de vehicle 

privat superiors sempre al 85%. En la figura 3.11. s’evidencia que el vehicle privat és el 

principal mitjà de transport. Per tant, convindria que es millorés l’oferta de transport públic 

que connecta Cabrils amb la resta de municipis. 

 

Taula 3.5. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
obligada externa amb origen Cabrils segons el municipi de destí. Font: IDESCAT, 2001. 
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Finalment s’analitzen els viatges externs amb destinació Cabrils (veure taula 3.6.). Gran part 

dels viatges atrets es produeixen des dels municipis de l’entorn, principalment Mataró i 

Vilassar de Mar, amb 146 i 139 desplaçaments respectivament. Barcelona és la ciutat amb més 

nombre de viatges amb destí Cabrils (92 viatges atrets). En tots aquests desplaçaments el 

mode de transport principal és sempre el vehicle privat amb percentatges que quasi sempre 

superen el 80%. Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’oferta del transport públic de Cabrils no 

permet realitzar desplaçaments de forma directa amb Barcelona ni municipis veïns com 

Mataró, Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt amb els quals existeix un flux destacat de mobilitat. 

Per tant, és d’esperar que si s’augmentés l’oferta del transport públic l’ús d’aquest mode 

també s’incrementaria. Les proporcions entre diferents modes transports es poden observar 

de manera gràfica a la figura 3.12. 

 

 

Municipi origen 
Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Més d'un 
mode 

A 
peu 

Altres 
mitjans 

No 
aplicable 

Total 

Vilassar de Mar 121 16 3 3 3 0 146 

Mataró 121 15 0 2 0 1 139 

Barcelona 67 17 4 0 0 4 92 

Premià de Mar 65 6 4 1 2 0 78 

Vilassar de Dalt 59 2 0 4 0 0 65 

Resta de Catalunya 41 6 1 0 0 5 53 
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Figura 3.11. Distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat obligada externa amb 
origen Cabrils segons el municipi destí. S’indiquen només els municipis destí amb més de 20 
desplaçaments. Font: IDESCAT, 2001. 
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Premià de Dalt 43 3 0 0 0 0 46 

Badalona 22 2 2 0 0 0 26 

El Masnou 25 0 0 0 0 0 25 

Argentona 17 0 0 0 1 0 18 

Cabrera de Mar 17 0 0 0 0 0 17 

Sta Coloma de Gramenet 8 2 1 0 0 0 11 

L’Hospitalet de Llobregat 8 1 0 0 0 0 9 

Alella 8 0 0 0 0 0 8 

St Andreu de Llavaneres 7 0 0 0 0 0 7 

Dosrius 6 0 0 0 0 0 6 

Blanes 5 0 0 0 0 0 5 

Cornellà de Llobregat 3 1 0 0 0 0 4 

Sabadell 3 0 0 0 0 0 3 

Montgat 2 0 0 0 1 0 3 

Pineda de Mar 2 1 0 0 0 0 3 

Sant Cugat del Vallès 3 0 0 0 0 0 3 

Girona 0 0 0 0 0 1 1 

Teià 0 0 1 0 0 0 1 

Calella 0 1 0 0 0 0 1 

Arenys de Munt 1 0 0 0 0 0 1 
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Taula 3.6. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
obligada externa amb destí Cabrils segons el municipi d’origen. Font: IDESCAT, 2001. 

Figura 3.12. Distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat obligada externa amb 
destinació Cabrils segons el municipi origen. S’indiquen només els municipis origen amb més de 20 
desplaçaments. Font: IDESCAT, 2001. 
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3.3. Resultats de les enquestes de mobilitat d'elaboració 

pròpies. 

Donat el caire general de les enquestes de mobilitat extretes de l'IDESCAT, s'ha cregut 

convenient dur a terme unes enquestes de mobilitat que permetin avaluar els desplaçaments i 

els diferents modes de transports utilitzats pels usuaris en el tram actual del passeig projectat. 

 

A l'apèndix d'aquest annex es pot trobar el model d'enquesta utilitzada per a l'ocasió. Cal tenir 

en compte que aquesta enquesta s'ha efectuat excloent-hi els vehicles privats atès que és 

primordial estudiar la mobilitat dels usuaris que utilitzen l'actual vorera/voral per desplaçar-se 

i quantes persones decideixen optar pel bus. 

 

A continuació es mostren els desplaçaments amb origen Cabrils o el polígon industrial "Els 

Garrofers" en funció del destí i el mode de transport. S'ha triat  aquest origen (i posteriorment 

com a destí) perquè pràcticament la totalitat dels desplaçaments que passen per la zona del 

projecte surten o finalitzen a Cabrils o a la zona dels Garrofers.  

 

S'ha decidit separar el mitjà "Més d'un mode" en usuaris que utilitzen o no el bus perquè 

s'entén que els usuaris que es desplacen caminant o amb bicicleta fins l'estació de tren passen 

per la zona d'estudi i són usuaris potencials pel nou passeig, d'aquesta manera es 

compatibilitza per una banda el nombre total de persones que passen en bus per la zona 

d'estudi, i per l'altra, el nombre d'usuaris que hi circulen amb bicicleta o a peu. 

 
Municipi 

destí 
Raó del viatge A peu Bicicleta 

Transport 
públic 

Més d'un mode 
(sense bus) 

Més d'un mode 
(amb bus)  

---- ---- 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Total 

Vilassar 
de Mar 

Treball 9 1 2 0 6 0 0 0 4 0 22 

Estudi 4 0 0 0 3 0 0 0 7 0 14 

Lleure-Altres 3 9 1 2 0 3 0 0 4 6 28 

Barcelona 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Lleure-Altres 0 0 0 1 0 0 0 2 1 7 11 

Mataró 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudi 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 

Lleure-Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hospitalet 
de 

Llobregat 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lleure-Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premià de 
Mar 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
 

3 

Lleure-Altres 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5 

Total 
viatges 

---- 28 6 12 5 49 100 

Taula 3.7. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
amb origen Cabrils segons el municipi destí. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 4: Estudi de la mobilitat 

 

 
 22 

 

De la taula 3.7. s'extreu que la meitat dels desplaçaments de la gent enquestada utilitza més 

d'un mode de transport, sent un d'ells el bus. D'altra banda, hi ha un 28% dels desplaçaments 

que s'efectua caminant i tan sols un 6% en bicicleta. L'objectiu d'aquest PFC és que part dels 

usuaris que utilitzen el vehicle motoritzat passin a ser usuaris del passeig un cop enllestit el 

projecte de condicionament de la carretera BV-5022 de manera que els percentatges 

esmentats anteriorment augmentin. 

 

Tot seguit es mostren els desplaçaments amb destinació Cabrils o el polígon industrial "Els 

Garrofers" en funció de l'origen i el mode de transport.  

 

 

Municipi 
origen 

Raó del 
viatge 

A peu Bicicleta 
Transport 

públic 
Més d'un mode 

(sense bus) 
Més d'un mode 

(amb bus)  

---- ---- 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Dia 

feiner 
Dia 

festiu 
Total 

Vilassar de 
Mar 

Treball 7 0 0 0 3 0 1 0 7 0 18 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lleure-
Altres 

1 8 0 4 0 0 0 0 2 4 19 

Barcelona 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lleure-
Altres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mataró 

Treball 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Estudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lleure-
Altres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
viatges 

---- 16 4 3 1 22 46 

 

 
 
A la taula 3.8. s'observa, per una banda, que no hi ha estudiants que es desplacin a Cabrils per 

motius acadèmics degut a les hores en què es van dur a terme les enquestes (2 matins de 10h 

a 12h), d'altra banda, també es pot veure que en el temps en que es van realitzar les 

enquestes, 100 persones es desplaçaven des de Cabrils i únicament, 46 van cap a Cabrils. 

Aquesta característica ja ha estat citada anteriorment en els estudis realitzats per l'IDESCAT 

(veure  taules 3.5. i 3.6). 

 
És important mencionar que aquesta enquesta d'elaboració pròpia podria ser més 

representativa si s'ampliés el nombre de dades, no obstant, degut el caire acadèmic d'aquest 

projecte es considera que les 146 enquestes respostes són suficients pel disseny de la 

proposta.  

 

Un altre punt a destacar són les diferències entre les dades dels estudis de mobilitat de 

l'IDESCAT i els dels resultats de l'enquesta del present projecte.  Si es comparen les taules 3.5. i 

Taula 3.8. Nombre de desplaçaments i distribució dels mitjans de transports utilitzats en la mobilitat 
amb destí Cabrils segons el municipi origen. 
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3.6. amb les taules 3.7. i 3.8. s'observa que a l'estudi de l'IDESCAT amb mostres de milers de 

persones diuen que hi ha menys persones que es desplacin a peu que les contemplades a 

l'enquesta pròpia d'aquest PFC. En el cas del transport públic tampoc es manté la proporció de 

desplaçaments entre Vilassar de Mar i Cabrils. Tot i aquestes incoherències, cal tenir en 

compte que les enquestes de mobilitat de l'IDESCAT englobaven tots els desplaçaments en 

funció del municipi, en canvi, en aquest projecte l'essencial és conèixer en detall la mobilitat 

dins el sector d'estudi (BV-5022). Per tant, alhora de dissenyar el passeig contemplat pel 

projecte, es donaran prioritat a les dades extretes de les enquestes d'elaboració pròpia.  

 

 
4. Mobilitat generada 

En aquest apartat es vol determinar el nombre de viatges generats provocats pels futurs 

creixements urbanístics de Cabrils i Vilassar de Mar i el desenvolupament de les activitats 

econòmiques, noves zones verdes, espais lliures i equipaments que contemplen els 

planejaments urbanístics (POUM de Cabrils i PGOU de Vilassar de Mar) i les seves 

modificacions puntuals. 

 

El Decret 344/2006 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya especifica que en els estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nombre de desplaçaments que generin les 

diferents activitats i usos del sòl amb els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat 

d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors: 

 

Viatges generats/dia: 

 Ús d’habitatge el valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 

viatges/persona 

 Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

 Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

 Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

 Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

 Activitats econòmiques 15 – 5 viatges/100m2 de sostre 

 Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

 Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 Franja costanera 5 viatges/ml de platja 

 

 

4.1. Vilassar de Mar 

En aquest apartat s’estudia el nombre de desplaçaments generats com a conseqüència del 

desenvolupament dels Polígons d’Actuació urbanística de “El Barato”, “Can Vives” i “Les 

Pinedes” (a l’apartat 3 de l’”Annex 5: Planejament urbanístic” hi ha més informació disponible 

sobre aquests polígons d’actuació). Tenint en compte els ràtios de generació de viatge i la 

superfície de les zones d’ús residencial, ús comercial, equipaments, espais lliures i zones verdes 

es poden determinar la quantitat de desplaçaments que es produiran als tres Polígons 
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d’Actuació. A la taula 4.1. es pot veure que es generen un total de 2689 desplaçaments, és a 

dir, un cop enllestits els tres polígons d’actuació a Vilassar de Mar es produiran 5.881 viatges 

més dels que realitzen a l’actualitat. D’aquests, 764 viatges corresponen a “El Barato” i 1925 a 

“Can Vives” i “3192 a “Les Pinedes”. 

 

 
Tipus de superfície 

Ràtios de generació de 
viatges 

Superfície 
(m

2
) 

Viatges generats 
per dia 

El Barato 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 4522 452 

Equipaments 20 viatges/100 m
2
 de sostre 1069 214 

Espais lliures i zones 
verdes 

5 viatges/100 m
2 

de sostre 1957 98 

Total àmbit "El Barato" 7548 764 

Can 
Vives 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 8301 830 

Ús comercial 50 viatges/100 m
2
 de sostre 550 275 

Equipaments 20 viatges/100 m
2
 de sostre 2258 452 

Espais lliures i zones 
verdes 

5 viatges/100 m
2
 de sostre 7364 368 

Total àmbit "Can Vives" 18473 1925 

Les 
Pinedes 

Ús residencial 7  viatges/habitatge 
456 

habitatges 
3192 

Total àmbit "Les Pinedes" 
456 

habitatges 
3192 

 

Viatges totals generats 
 

5881 

 

 

 

 

Un cop calculats els viatges generats és hora de determinar la distribució modal. Per fer-ho,  

l’Estudi d’avaluació de la mobilitat de Vilassar de Mar considera dues possibles tendències: 

- La tendència actual, és a dir, que el vehicle privat continuï sent el principal mode 

de transport. 

- La tendència cap a una mobilitat sostenible, és a dir, que les millores de la xarxa 

que proposa l’Estudi d’avaluació de la mobilitat de Vilassar de Mar seguint el 

model de mobilitat sostenible provoquin una reducció de vehicle privat en favor 

del transport públic, anar a peu i l’ús de la bicicleta.   

 

Per tal d’establir el repartiment modal considerant la tendència actual s’ha considerat l’índex 

d’autocontenció de Vilassar de Mar (32%) i que la distribució modal futura és del mateix tipus 

que l’actual. L’índex d’autocontenció s’utilitza per saber de manera aproximada el nombre de 

viatges interns ja que gran part dels desplaçaments es fan per raons de feina o estudis. També 

s’ha assumit que l’ús comercial, els equipaments i les zones verdes només atrauran viatges del 

propi municipi, per tant, es considera un índex d’autocontenció igual al 100% en aquests usos 

ja que s’assumeix que tots els viatges són interns. 

 

Taula 4.1. Viatges generats als sectors de “El Barato”,  “Can Vives” i “Les Pinedes” segons la classe 
de superfície. Font: PGOU de Vilassar de Mar, Decret 344/2006 i Estudi d’avaluació de la mobilitat 
de Vilassar de Mar. 
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En el cas dels desplaçaments interns, és a dir, amb origen i destí Vilassar de Mar, l’Estudi 

d’avaluació de la mobilitat considera que en ús residencial, comercial i zones lliures la 

distribució modal és: 49% a peu/bicicleta, 5% amb transport públic i 46% amb vehicle privat 

(Nota: en aquest apartat, Mobilitat generada, per vehicle privat s’entén vehicle motoritzat, en 

canvi, en l’apartat de mobilitat obligada per vehicle privat s’entenia vehicles motoritzats i 

bicicletes). En espais lliures i zones verdes la distribució és: 95% a peu/bicicleta, 0% amb 

transport públic i 5% amb vehicle privat. En aquestes condicions, el repartiment modal dels 

desplaçaments interns generats pels tres polígons d’actuació és: 1606 viatges amb bicicleta o a 

peu, 119 mitjançant el transport públic i 1115 amb vehicle privat (taula 4.2.). 

  

 
Tipus de superfície 

Viatges 
totals 

Viatges 
interns 

A 
peu/bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

El 
Barato 

Ús residencial 452 145 (32%) 71 (49%) 7 (5%) 67 (46%) 

Equipaments 214 214 (100%) 105 (49%) 11 (5%) 98 (46%) 

Espais lliures i zones verdes 98 98 (100%) 93 (95%) 0 (0%) 5 (5%) 

Total àmbit "El Barato" 764 456 269 18 170 

Can 
Vives 

Ús residencial 830 266 (32%) 130 (49%) 13 (5%) 122 (46%) 

Ús comercial 275 275 (100%) 135 (49%) 14 (5%) 127 (46%) 

Equipaments 452 452 (100%) 221 (49%) 23 (5%) 208 (46%) 

Espais lliures i zones verdes 368 368 (100%) 350 (95%) 0 (0%) 18 (5%) 

Total àmbit "Can Vives" 1925 1361 836 50 475 

Les 
Pinedes 

Ús residencial 3192 1021 (32%) 501 (49%) 51 (5%) 470 (46%) 

Total àmbit "Les Pinedes" 
 

1021 501  51 470 
 

Viatges totals generats 5881 2838 1606 119 1115 

 

 

 

 

En el cas dels desplaçaments externs, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat considera que en ús 

residencial, comercial i zones lliures la distribució modal és: 2% a peu/bicicleta, 17% amb 

transport públic i 81% amb vehicle privat. Tal com s’ha especificat abans, s’ha assumit que l’ús 

comercial, equipaments i zones verdes no atrauen viatges de fora el municipi, per tant, en 

aquests tipus de superfície no hi haurà desplaçaments externs. En aquestes condicions, el 

repartiment modal dels desplaçaments externs generats pels tres polígons d’actuació és: 60 

viatges amb bicicleta o a peu, 517 mitjançant el transport públic i 2464 amb vehicle privat 

(taula 4.3). 

 

 
Tipus de superfície 

Viatges 
totals 

Viatges 
externs 

A 
peu/bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

El 
Barato 

Ús residencial 452 307 (68%) 6 (2%) 52 (17%) 249 (81%) 

Equipaments 214 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones verdes 98 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit "El Barato" 764 307 6 52 249 

Taula 4.2. Distribució modal dels viatges interns generats als sectors de “El Barato”, “Can Vives” i “Les 
Pinedes” segons la classe de superfície i seguint la tendència actual. Font: PGOU i Estudi d’avaluació de la 
mobilitat de Vilassar de Mar. 
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Can 
Vives 

Ús residencial 830 564 (68%) 11 (2%) 96 (17%) 457 (81%) 

Ús comercial 275 0 (0%) 0 0 0 

Equipaments 452 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones verdes 368 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit "Can Vives" 1925 564 11 96 457 

Les 
Pinedes 

Ús residencial 3192 2171 (68%) 43 (2%) 
369 

(17%) 
1758 
(81%) 

Total àmbit "Les Pinedes" 
 

2171 43  369 1758 
 

Viatges totals generats 5881 3043 60 517 2464 

 

 

 

Si per contra es considera la tendència cap a una mobilitat sostenible, els percentatges dels 

modes de transport sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic) augmenten en detriment 

del cotxe i la motocicleta. En aquest escenari la distribució modal en desplaçaments interns 

proposada per l’Estudi d’avaluació de mobilitat de Vilassar de Mar en ús residencial, comercial 

i zones lliures és: 63% a peu/bicicleta, 10% amb transport públic i 27% amb vehicle privat, 

mentre que en espais lliures i zones verdes la distribució és: 95% a peu/bicicleta, 0% amb 

transport públic i 5% amb vehicle motoritzat (taula 4.4.). En aquesta tendència (mobilitat 

sostenible) també s’assumeix un índex d’autocontenció igual al 32% i que l’ús comercial, els 

equipaments i les zones verdes només atrauran viatges del propi municipi, és a dir, provoquen 

únicament desplaçaments interns.  

 

 
Tipus de superfície 

Viatges 
totals 

Viatges 
interns 

A 
peu/bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

El Barato 

Ús residencial 452 145 (32%) 91 (63%) 14 (10%) 39 (27%) 

Equipaments 214 214 (100%) 135 (63%) 21 (10%) 58 (27%) 

Espais lliures i zones 
verdes 

98 98 (100%) 93 (95%) 0 (0%) 5 (5%) 

Total àmbit "El Barato" 764 456 319 36  102 

Can Vives 

Ús residencial 830 266 (32%) 167 (63%) 27 (10%) 72 (27%) 

Ús comercial 275 275 (100%) 173 (63%) 28 (10%) 74 (27%) 

Equipaments 452 452 (100%) 285 (63%) 45 (10%) 122 (27%) 

Espais lliures i zones 
verdes 

368 368 (100%) 350 (95%) 0 (0%) 18 (5%) 

Total àmbit "Can Vives" 1925 1361 975 99 286 

Les 
Pinedes 

Ús residencial 3192 1021 (32%) 644 (63%) 102 (10%) 276 (27%) 

Total àmbit "Les 
Pinedes"  

1021 644  102 276 
 

Viatges totals generats 5881 2838 1938 237 664 

 

 

 

 

Taula 4.3. Distribució modal dels viatges externs generats als sectors de “El Barato”, “Can Vives” i 
“Les Pinedes” segons la classe de superfície i seguint la tendència actual. Font: PGOU i Estudi 
d’avaluació de la mobilitat de Vilassar de Mar. 

Taula 4.4. Distribució modal dels viatges interns generats als sectors de “El Barato”, “Can Vives” i “Les 
Pinedes” segons la classe de superfície i seguint el model sostenible. Font: PGOU i Estudi d’avaluació de 
la mobilitat de Vilassar de Mar. 
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Tal com es pot veure a la taula 4.4., els desplaçaments interns amb bicicleta o a peu 

considerant una tendència cap a la mobilitat sostenible ascendeixen fins a 1938 viatges diaris 

en comptes dels 1606 (taula 4.2.) que es generarien si es seguís amb la tendència actual. 

 

En el cas de desplaçaments externs el repartiment modal proposat per l’Estudi d’avaluació de 

mobilitat de Vilassar de Mar és: 5% a peu/bicicleta, 30% amb transport públic i 65% amb 

vehicle privat (taula 4.5.). 

 

 
Tipus de superfície 

Viatges 
totals 

Viatges 
externs 

A 
peu/bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

El Barato 

Ús residencial 452 307 (68%) 15 (5%) 92 (30%) 200 (65%) 

Equipaments 214 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones 
verdes 

98 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit "El Barato" 764 307 15 92 200 

Can Vives 

Ús residencial 830 564 (68%) 28 (5%) 169 (30%) 367 (65%) 

Ús comercial 275 0 (0%) 0 0 0 

Equipaments 452 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones 
verdes 

368 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit "Can Vives" 1925 564 28 169 367 

Les 
Pinedes 

Ús residencial 3192 
2171 
(68%) 

109 (5%) 651 (30%) 
1411 
(65%) 

Total àmbit "Can Vives" 
 

2171 109 651 1411 
 

Viatges totals generats 5881 3043 153 913 1978 

 

 

 

En conclusió, si un cop finalitzats els polígons d’actuació de Vilassar de Mar es duu a terme un 

bon disseny en la xarxa d’itineraris per a bicicletes i vianants que connecti els centres 

d’atracció de viatges i el transport públic, es millora el servei d’autobusos, i alhora es 

desenvolupa una campanya per motivar a la societat en l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport i oci s’aconseguiria seguir la tendència cap a la mobilitat sostenible i es generarien un 

total de 2.091 desplaçaments a peu/bicicleta, 1.150 viatges amb transport públic i 2.642 amb 

vehicle motoritzat. 

 

 

4.2. Cabrils 

En aquest apartat s’estudia el nombre de desplaçaments generats com a conseqüència del 

desenvolupament dels 26 sectors que contempla el POUM de Carbils, 22 en sòl urbà (15 

Polígons d’Actuació Urbanística i 7 Plans de Millora urbana) i 4 en sòl no urbanitzable. A 

l’apartat 3 de l’Annex 5: Planejament Urbanístic s’hi pot trobar més informació relativa a 

aquests sectors. 

Taula 4.5. Distribució modal dels viatges externs generats als sectors de “El Barato”, “Can Vives” i “Les Pinedes” 
segons la classe de superfície i seguint el model sostenible. Font: PGOU i Estudi d’avaluació de la mobilitat de 
Vilassar de Mar. 
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Com hem vist en el cas de Vilassar de Mar, la superfície de sostre així com els usos previstos 

són dades essencials per avaluar la mobilitat generada i atreta en els diferents sectors 

contemplats en el POUM ja que el Decret 344/2006 estipula que el càlcul d’aquesta mobilitat 

generada es realitzi a partir d’unes ràtios que depenen de la superfície i de l’ús del sòl. 

Aquestes ràtios mínimes es poden veure a la introducció de l’apartat de Mobilitat generada. El 

POUM de Cabrils no especifica quines seran les activitats econòmiques que es realitzaran en 

els diferents sectors que inclouen sòls per a aquests usos, per tant, no es pot dir de manera 

exacte el nombre de viatges per m2 de sostre (veure rang de les ràtios a la introducció de 

l’apartat Mobilitat generada). Tanmateix, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat de Cabrils 

considera que les activitats econòmiques (indiferentment del tipus que siguin) generaran 5 

viatges/100 m2 de sostre.  

 

D’altra banda, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat de Cabrils suposa una ràtio per a les zones 

verdes inferior a la que estableix el Decret 344/2006, en concret d’1 viatge/100 m2 de sòl 

degut a que la tipologia d’habitatge predominant a Cabrils és el de cases unifamiliars amb 

jardí, al fet que ja hi ha hagi zones verdes al municipi i la proximitat amb el Parc de la Serra de 

Marina. Per a la resta d’usos s’han considerat les ràtios que estableix el Decret 344/2006.  

 

A continuació es mostren els viatges generats un cop finalitzats els diferents sector de 

desenvolupament, en funció del tipus de superfície: 

 

Sector Tipus de superfície 
Ràtios de generació de 

viatges 
Superfície 

(m
2
) 

Nombre de 
desplaçaments 

generats 

PAU 1 - Cal Gras-1 - - 0 0 

PAU 2 - Cal Gras-2 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 7028 703 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 5150 52 

Total àmbit - 12178 754 

PAU 3 - Els Llimoners - - 0 0 

PAU 4 - Can 
Manelito 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 2686 269 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 1834 18 

Total àmbit - 4520 287 

PAU 5 - Can Cucut 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 2261 226 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 1303 13 

Total àmbit - 3564 239 

PAU 6 - Aigua Picant 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 1056 106 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 495 5 

Total àmbit - 1551 111 

PAU 7 - Cabrils-2 - - 0 0 

PAU 8 - Can Rin - - 0 0 

PAU 9 - Valldeneu-1 - - 0 0 

PAU 10 - Valldeneu-
2 

- - 0 0 

PAU 11 - El Graner 
Ús residencial 10 viatges/100 m

2
 de sostre 1431 143 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 1615 16 
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Total àmbit - 3046 159 

PAU 12 - Turac Parc - - 0 0 

PAU 13 - Les 
Mimoses 

- - 0 0 

PAU 14 - Els Roures - - 0 0 

PAU 15 Can Cabot - - 0 0 

PMU 1 - Can Botella 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 2616 262 

Ús comercial 50 viatges/100 m
2
 de sostre 1452 726 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 3245 32 

Total àmbit - 7313 1020 

PMU 2a - Can Pons-
Mas Grau 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 4398 440 

Total àmbit - 4398 440 

PMU 2b - Cal Roura 
Ús residencial 10 viatges/100 m

2
 de sostre 1340 134 

Total àmbit - 1340 134 

PMU 3 - El Castell 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 7054 705 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 5178 52 

Total àmbit - 12232 757 

PMU 4 - La Baileta-
Can Xinxa 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 10919 1092 

Total àmbit - 10919 1092 

PMU 5 - Fàbrica de 
Can Coll - Fàbrica 

Gran 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 3356 336 

Ús comercial 50 viatges/100 m
2
 de sostre 970 485 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 967 10 

Total àmbit - 5293 830 

PMU 6 - Hort de les 
Monges 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 1075 108 

Total àmbit - 1075 108 

PMU 7 - Camí del 
Sant Crist 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 1922 192 

Total àmbit - 1922 192 

SUD 1 - Can Cama 

Ús residencial 10 viatges/100 m
2
 de sostre 3925 392 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 2746 27 

Equipaments 20 viatges/100 m
2
 de sostre 862 172 

Total àmbit - 7533 592 

SUD 2 - Parc 
empresarial 1 

Activitats econòmiques 5 viatges/100 m
2
 de sostre 86890 4344 

Espais lliures i zones verdes 1 viatges/100 m
2
 de sostre 6941 69 

Equipaments 20 viatges/100 m
2
 de sostre 8106 1621 

Total àmbit - 101937 6035 

SUD 3 - Parc 
empresarial 2 

Activitats econòmiques 5 viatges/100 m
2
 de sostre 9384 469 

Ús comercial 50 viatges/100 m
2
 de sostre 327 164 

Equipaments 20 viatges/100 m
2
 de sostre 535 107 

Total àmbit - 10246 740 

 
Viatges totals generats 

  
13490 

 

 

 

Taula 4.6. Viatges generats als sectors de desenvolupament de Cabrils segons la classe de superfície. 
Font: POUM, Decret 344/2006 i Estudi d’avaluació de la mobilitat de Cabrils. 
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A la taula 4.6. es pot veure que es generen un total de 13.490 desplaçaments, és a dir, un cop 

enllestits els 26 sectors de Cabrils es produiran 13.490 viatges més dels que realitzen a 

l’actualitat. En alguns sectors no es generaran viatges ja que són sector on hi ha 

reparcel·lacions sense creació de nou sòl urbà o creacions de zones verdes de reserva, les quals 

no generen viatges. 

 

Per sectors aquells que generaran més desplaçaments són el SUD 2 - Parc Empresarial 1 amb 

6.035 viatges al dia i que suposa el 45% de tots els viatges generats. La resta de sectors tenen 

un pes molt menor, dins d’aquest grup destaquen el PMU 1 - Can Botella i el PMU 4 - La Baileta 

– Can Xinxa, cada sector amb el 8% dels viatges previstos. Així en 3 sectors dels 26 que preveu 

el POUM es concentra el 61% de tots els viatges generats. 

 

Pel que fa al repartiment modal, es considerarà que en el municipi de Cabrils hi ha una 

tendència cap a la mobilitat sostenible, és a dir, un model de mobilitat sostenible que tendeixi 

cap a reducció del vehicle privat en favor del transport públic, anar a peu i l’ús de la bicicleta.  

Es proposa únicament aquest escenari perquè d’aquesta manera es podrà determinar el llindar 

superior del nombre desplaçaments que s’efectuen a peu/bicicleta, atès que aquests són els 

principals usuaris que condicionen el disseny del present projecte.  

 

Com que l’Estudi d’avaluació de la mobilitat a Cabrils no té en compte la distribució modal ni 

amb tendència actual ni amb tendència cap a una mobilitat sostenible, s’ha decidit adoptar la 

distribució modal proposada per l’Estudi d’avaluació de mobilitat de Vilassar de Mar. Això no 

és del tot realista tenint en compte que Cabrils és un municipi més extens, amb una densitat 

hab/km2 menor i que està pitjor comunicat que Vilassar de Mar, per tant, l’ús del vehicle privat 

a Cabrils és major que a Vilassar de Mar. Per aquest motiu s’assumirà una distribució modal 

lleugerament més inclinada cap el vehicle privat a Cabrils que no pas a Vilassar de Mar: 

En desplaçaments interns (taula 4.7.): 

- En ús residencial, comercial, activitats econòmiques i zones lliures: 58% a 

peu/bicicleta, 10% amb transport públic i 32% amb vehicle privat. (A Vilassar de 

Mar els percentatges eren 63%, 10% i 27% respectivament). 

- En espais lliures i zones verdes la distribució és: 90% a peu/bicicleta, 0% amb 

transport públic i 10% amb vehicle motoritzat. (A Vilassar de Mar els percentatges 

eren 95%, 0% i 5% respectivament). 

En desplaçaments externs (taula 4.8.): 

- En el cas de desplaçaments externs el repartiment modal proposat és: 3% a 

peu/bicicleta, 30% amb transport públic i 67% amb vehicle privat (en canvi, l’Estudi 

d’avaluació de mobilitat de Vilassar de Mar suposava: 5% a peu/bicicleta, 30% amb 

transport públic i 65% amb vehicle privat). 

 

Per tal d’establir el repartiment modal considerant la tendència actual s’ha considerat l’índex 

d’autocontenció de Cabrils (25,41%) i que l’ús comercial, els equipaments i les zones verdes 

només atrauran viatges del propi municipi, per tant, es considera un índex d’autocontenció 

igual al 100% en aquests casos ja que s’assumeix que tots els viatges són interns. A més a més, 

en les taules 4.7. i 4.8. no s’han considerat els sectors que no generen viatges. 
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Sector Tipus de superfície 
Viatges 

generats 
Viatges 
interns 

A peu -
bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

PAU 2 - Cal Gras-
2 

Ús residencial 703 179 (25,1%) 104 (58%) 18 (10%) 57 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 52 52 (100%) 46 (90%) 0 (0%) 5 (10%) 

Total àmbit 754 230 150 18 62 

PAU 4 - Can 
Manelito 

Ús residencial 269 68 (25,1%) 40 (58%) 7 (10%) 22 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 18 18 (100%) 17 (90%) 0 (0%) 2 (10%) 

Total àmbit 287 87 56 7 24 

PAU 5 - Can 
Cucut 

Ús residencial 226 57 (25,1%) 33 (58%) 6 (10%) 18 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 13 13 (100%) 12 (90%) 0 (0%) 1 (10%) 

Total àmbit 239 70 45 6 20 

PAU 6 - Aigua 
Picant 

Ús residencial 106 27 (25,1%) 16 (58%) 3 (10%) 9 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 5 5 (100%) 4 (90%) 0 (0%) 0 (10%) 

Total àmbit 111 32 20 3 9 

PAU 11 - El 
Graner 

Ús residencial 143 36 (25,1%) 21 (58%) 4 (10%) 12 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 16 16 (100%) 15 (90%) 0 (0%) 2 (10%) 

Total àmbit 159 53 36 4 13 

PMU 1 - Can 
Botella 

Ús residencial 262 66 (25,1%) 39 (58%) 7 (10%) 21 (32%) 

Ús comercial 726 726 (100%) 421 (58%) 73 (10%) 232 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 32 32 (100%) 29 (90%) 0 (0%) 3 (10%) 

Total àmbit 1020 825 489 79 257 

PMU 2a - Can 
Pons-Mas Grau 

Ús residencial 440 112 (25,1%) 65 (58%) 11 (10%) 36 (32%) 

Total àmbit 440 112 65 11 36 

PMU 2b - Cal 
Roura 

Ús residencial 134 34 (25,1%) 20 (58%) 3 (10%) 11 (32%) 

Total àmbit 134 34 20 3 11 

PMU 3 - El Castell 

Ús residencial 705 179 (25,1%) 104 (58%) 18 (10%) 57 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 52 52 (100%) 47 (90%) 0 (0%) 5 (10%) 

Total àmbit 757 231 151 18 63 

PMU 4 - La 
Baileta-Can Xinxa 

Ús residencial 1092 277 (25,1%) 161 (58%) 28 (10%) 89 (32%) 

Total àmbit 1092 277 161 28 89 

PMU 5 - Fàbrica 
de Can Coll - 
Fàbrica Gran 

Ús residencial 336 85 (25,1%) 49 (58%) 9 (10%) 27 (32%) 

Ús comercial 485 485 (100%) 281 (58%) 49 (10%) 155 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 10 10 (100%) 9 (90%) 0 (0%) 1 (10%) 

Total àmbit 830 580  339 57 183 

PMU 6 - Hort de 
les Monges 

Ús residencial 108 27 (25,1%) 16 (58%) 3 (10%) 9 (32%) 

Total àmbit 108 27 16 3 9 

PMU 7 - Camí del 
Sant Crist 

Ús residencial 192 49 (25,1%) 28 (58%) 5 (10%) 16 (32%) 

Total àmbit 192 49 28 5 16 

SUD 1 - Can 
Cama 

Ús residencial 392 100 (25,1%) 58 (58%) 10 (10%) 32 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 27 27 (100%) 25 (90%) 0 (0%) 3 (10%) 

Equipaments 172 172 (100%) 100 (58%) 17 (10%) 55 (32%) 

Total àmbit 592 300 183 27 90 
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SUD 2 - Parc 
empresarial 1 

Activitats econòmiques 4344 
1104 

(25,1%) 
640 (58%) 110 (10%) 353 (32%) 

Espais lliures i zones verdes 69 69 (100%) 62 (90%) 0 (0%) 7 (10%) 

Equipaments 1621 1621 (100%) 940 (58%) 162 (10%) 519 (32%) 

Total àmbit 6035 2795 1643 273 879 

SUD 3 - Parc 
empresarial 2 

Activitats econòmiques 469 119 (25,1%) 69 (58%) 12 (10%) 38 (32%) 

Ús comercial 164 164 (100%) 95 (58%) 16 (10%) 52 (32%) 

Equipaments 107 107 (100%) 62 (58%) 11 (10%) 34 (32%) 

Total àmbit 740 390 226 39 125 
 

Viatges totals generats 13490 6091 3627 580 1884 

 

 

 

 

 

 

Sector Tipus de superfície 
Viatges 

generats 
Viatges 
externs 

A peu -
bicicleta 

Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

PAU 2 - Cal Gras-
2 

Ús residencial 703 524 (74,9%) 16 (3%) 157 (30%) 351 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 52 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 754 524 16 157 351 

PAU 4 - Can 
Manelito 

Ús residencial 269 200 (74,9%) 6 (3%) 60 (30%) 134 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 18 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 287 200 6 60 134 

PAU 5 - Can 
Cucut 

Ús residencial 226 169 (74,9%) 5 (3%) 51 (30%) 113 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 13 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 239 169 5 51 113 

PAU 6 - Aigua 
Picant 

Ús residencial 106 79 (74,9%) 2 (3%) 24 (30%) 53 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 5 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 111 79 2 24 53 

PAU 11 - El 
Graner 

Ús residencial 143 107 (74,9%) 3 (3%) 32 (30%) 72 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 16 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 159 107 3 32 72 

PMU 1 - Can 
Botella 

Ús residencial 262 195 (74,9%) 6 (3%) 59 (30%) 131 (67%) 

Ús comercial 726 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones verdes 32 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 1020 195 6 59 131 

PMU 2a - Can 
Pons-Mas Grau 

Ús residencial 440 328 (74,9%) 10 (3%) 98 (30%) 220 (67%) 

Total àmbit 440 328 10 98 220 

PMU 2b - Cal 
Roura 

Ús residencial 134 100 (74,9%) 3 (3%) 30 (30%) 67 (67%) 

Total àmbit 134 100 3 30  67 

PMU 3 - El Castell 

Ús residencial 705 526 (74,9%) 16 (3%) 158 (30%) 353 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 52 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 757 526 16 158 353 

Taula 4.7. Distribució modal dels viatges interns generats als sectors del POUM de Cabrils segons la 
classe de superfície i seguint el model sostenible. Font: POUM. 
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PMU 4 - La 
Baileta-Can Xinxa 

Ús residencial 1092 814 (74,9%) 24 (3%) 244 (30%) 546 (67%) 

Total àmbit 1092 814 24 244 546 

PMU 5 - Fàbrica 
de Can Coll - 
Fàbrica Gran 

Ús residencial 336 250 (74,9%) 8 (3%) 75 (30%) 168 (67%) 

Ús comercial 485 0 (0%) 0 0 0 

Espais lliures i zones verdes 10 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 830 250 8 75 168 

PMU 6 - Hort de 
les Monges 

Ús residencial 108 80 (74,9%) 2 (3%) 24 (30%) 54 (67%) 

Total àmbit 108 80 2 24 54 

PMU 7 - Camí del 
Sant Crist 

Ús residencial 192 143 (74,9%) 4 (3%) 43 (30%) 96 (67%) 

Total àmbit 192 143 4 43 96 

SUD 1 - Can 
Cama 

Ús residencial 392 293 (74,9%) 9 (3%) 88 (30%) 196 (67%) 

Espais lliures i zones verdes 27 0 (0%) 0 0 0 

Equipaments 172 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 592 293 9 88 196 

SUD 2 - Parc 
empresarial 1 

Activitats econòmiques 4344 
3241 

(74,9%) 
97 (3%) 972 (30%) 

2171 
(67%) 

Espais lliures i zones verdes 69 0 (0%) 0 0 0 

Equipaments 1621 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 6035 3241 97 972 2171 

SUD 3 - Parc 
empresarial 2 

Activitats econòmiques 469 350 (74,9%) 10 (3%) 105 (30%) 234 (67%) 

Ús comercial 164 0 (0%) 0 0 0 

Equipaments 107 0 (0%) 0 0 0 

Total àmbit 740 350 10 105 234 
 

Viatges totals generats 13490 7400 222 2220 4958 

 

 

 

En definitiva, si s’aconsegueixen implantar les mesures adequades per fomentar la mobilitat 

sostenible s’obté que, un cop desenvolupats tots els sectors que contempla el POUM de 

Cabrils es generarien un total de 3.849 desplaçaments a peu/bicicleta, 2.799 viatges amb 

transport públic i 6.842 amb vehicle motoritzat. 

 

 

4.3 . Resum estudis de mobilitat generada i comprovacions 

Finalment és interessant veure la següent taula resum (taula 4.9.) on s’hi poden apreciar els 

desplaçaments interns i externs generats pels dos municipis segons el mode de transport i 

considerant la tendència cap a una mobilitat sostenible. 

 

Municipi Tipus de viatge A peu/bicicleta Transport públic Vehicle privat 

Vilassar de Mar 

Viatges interns 1938 237 664 

Viatges externs 153 913 1978 

Viatges totals 2091 1150 2642 

Taula 4.8. Distribució modal dels viatges externs generats als sectors del POUM de Cabrils segons la 
classe de superfície i seguint el model sostenible. Font: POUM. 
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Cabrils 

Viatges interns 3627 580 1884 

Viatges externs 222 2220 4958 

Viatges totals 3849 2799 6842 

 

 

 

A partir de la taula 4.9. es pot veure que un cop finalitzats els sectors de desenvolupament, la 

previsió contempla que la majoria de desplaçaments generats es realitzaran en vehicle privat 

tant a Cabrils com a Vilassar de Mar. No obstant, en proporció, a Cabrils s’emprarà més el 

vehicle privat que a Vilassar de Mar. Aquest fet és degut, com ja s’ha esmentat en diverses 

ocasions, a la manca de connexió directa de Cabrils amb Barcelona i al fet que Cabrils tingui 

una configuració urbana dispersa amb urbanitzacions aïllades que obliguen a agafar el 

cotxe/motocicleta per desplaçar-se fins als centres d’atracció de viatges. 

 

Es recorda que les dades de la taula 4.9. són les corresponents a tot al municipi, no només a la 

zona d'estudi, i tenint en compte una futura mobilitat sostenible, per tal que això sigui possible 

és necessari crear una bona xarxa d’itineraris per a bicicletes i vianants que connecti els 

centres d’atracció de viatges i el transport públic, millorar el servei d’autobusos, i alhora 

desenvolupar una campanya per motivar a la societat en l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport i oci. A l’apartat següent (Propostes dels Plans d’Ordenació) hi ha detallades les 

propostes de xarxes d’itineraris per a bicicletes i vianants. 

 

L’impacte que pot tenir sobre la xarxa viària als nous desplaçaments en vehicle privat es 

calcula en uns 456 nous vehicles a l’hora punta dins del municipi de Cabrils i 176 a Vilassar de 

Mar. Aquesta estimació s’ha realitzat a partir de suposar una ocupació dels vehicles de 1,2 

persones/vehicle (ocupació mitjana a la regió metropolitana de Barcelona), que sobre els 

6.842 i 2.642 viatges/dia en vehicle privat fan un total de 5.702 vehicles diaris a Cabrils i 2.202 

a Vilassar de Mar. Si es suposa un factor d’hora punta del 8% del total de vehicles diaris, els 

vehicles que es mouran en hora punta seran 456 vehicles més dels que hi ha ara a Cabrils i 176 

a Vilassar de Mar. 

 

Per últim és important comprovar que els nous desplaçaments generats no superen el llindar 

de la capacitat de la xarxa viaria. Per capacitat s’entén el nombre màxim de vehicles que poden 

passar per una secció determinada d’un carril en un sentit de circulació (o en ambdós sentits 

quan es tracta de carreteres de 2 o 3 carrils), durant un període de temps establert. En el 

present projecte interessa saber quina és la capacitat de la BV-5022 ja que és la via de 

comunicació principal dels dos municipis i, per tant, la carretera que assumirà bona part dels 

desplaçaments externs de Cabrils i alguns externs de Vilassar de Mar. Concretament 

s’estudiarà el tram que uneix Vilassar de Mar amb la zona industrial dels Garrofers situada a 

l’inici del municipi de Cabrils per ser el tram on hi ha una major intensitat de vehicles. A més a 

més, aquest tram és el que coincideix amb l’àmbit del projecte.  

 

Taula 4.9. Distribució modal dels viatges generats pels sectors de desenvolupament de 
Cabrils i Vilassar de Mar seguint el model sostenible.  
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És habitual prendre una capacitat de 1.500 vehicles/hora per carril en carreteres urbanes on el 

trànsit es desenvolupa amb algunes interrupcions aïllades. Si la intensitat de trànsit iguala 

aquesta capacitat, les condicions d’operació de la carretera esdevenen deficients amb 

velocitats de circulació reduïdes i parades freqüents.  

 

La BV-5022 registra 12.960 vehicles diaris (IMD 2013). Aquesta intensitat va variant cada any 

tot i que sempre és superior als 10.000 vehicles diaris. És interessant veure que el nombre de 

vehicles diaris ha baixat entre els aforaments de trànsit del 2011 i 2013 (taula 4.10): 

 

Any de l'aforament 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2011 2013 

IMD 10879 11848 12017 12700 12503 11879 14224 12960 

 

 

 

L’esquema que es mostra a continuació (figura 4.1.) indica la intensitat de vehicles diaris de la 

BV-5022 segons el carril. En direcció Cabrils circulen 6378 vehicles diaris, mentre que en 

direcció Vilassar de Mar passen 6582 vehicles cada dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es considera una concentració en hora punta del 8% s’obté que durant l’hora punta hi 

passen 510 vehicles/hora en direcció Cabrils i 527 en direcció Vilassar de Mar. Si per altra 

banda, s’assumeix que tots els desplaçaments externs de Cabrils amb vehicle privat passen per 

la BV-5022 i que tots els desplaçaments de Vilassar de Mar passen per la BV-5022 (afirmacions 

falses que ens serveixen per establir un llindar superior) s’obté que hi haurà 176 vehicles/hora 

nous generats per Vilassar de Mar (88 per un carril i 88 per l’altre) i 330 generats per Cabrils 

(165 per un carril i 165 per l’altre). Aquesta estimació s’ha realitzat a partir de suposar una 

ocupació dels vehicles de 1,2 persones/vehicle i un factor d’hora punta del 8% del total de 

vehicles diaris. Amb aquests valors tenim que les intensitats de vehicles, un cop enllestits tots 

els sectors de desenvolupament, són de 763 vehicles/hora en direcció Cabrils i 780 en direcció 

Figura 4.1. Intensitat de vehicles diaris de la BV-5022 segons el 
carril. Font: Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. 

 

Taula 4.10. Evolució de les intensitats mitjanes diàries a la BV-5022 segons l’any de l’aforament. 
Font: Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. 
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Vilassar de Mar. En cap cas es supera la capacitat de 1.500 vehicles/hora. Aquests càlculs s’han 

fet de manera aproximada i fent hipòtesis poc realistes atès que no es té en compte la nova 

configuració de la cruïlla BV-5022 amb l’Av.Carles III, no tots els desplaçaments externs passen 

per la BV-5022 i no es produirà una mobilitat sostenible de manera immediata, aquesta és una 

tendència que s’adquirirà de manera gradual. 

 

És interessant també tenir en compte el macro-anàlisi de la situació futura del trànsit a Vilassar 

de Mar, el qual es pot trobar a l’”Estudi d’avaluació de l’impacte del trànsit a la cruïlla 

Carretera de Cabrils – Avinguda de Carles III de Vilassar de Mar”, un projecte dut a terme per la 

Diputació de Barcelona. En aquest estudi  s’ha estimat el nombre dels nous viatges a la 

intersecció Carretera de Cabrils – Avinguda de Carles III mitjançant una simulació del trànsit 

amb el programa TransCAD. En aquesta simulació es tenen en compte els viatges generats pel 

nou sector de “Les Pinedes”, la unió de l’Av. Carles III amb el carrer Lluís Companys per sobre 

la riera i el possible projecte de conversió en sentit únic de la branca sud de la carretera BV-

5022 (aquests projectes/sectors estan explicats detalladament a l’”Annex 5: Planejament 

urbanístic”). A la figura 4.2. es pot apreciar la configuració dels carrers tenint en compte els 

projectes considerats. Per contra, no es consideren els nous viatges generats pels Polígons 

d’Actuació de “El Barato” i “Can Vives”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Plànol de la intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Av. 
Carles III de Vilassar de Mar. 
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Sota aquestes condicions i suposant que continua la tendència actual, la simulació preveu que 

a la cruïlla entre l’Av. Carles III i la carretera BV-5022 el trànsit diari sigui de 20.029 vehicles 

diaris, que a l’avinguda Carles III hi circulin 12.146 vehicles/dia i que a la branca sud de la 

carretera BV-5022 el trànsit baixi fins a 2.498 vehicles diaris, atès que els conductors haurien 

de cercar altres alternatives per circular en direcció nord ja que aquest tram de la BV-5022 

seria únicament de baixada per unir la cruïlla amb la N-II (veure figura 4.2.). D’aquesta manera, 

a aquest tram de la BV-5022 es podrien ampliar les voreres fent d’aquest un eix per a vianants.  

 

Les simulacions del trànsit preveuen que no hi ha problemes de saturació de les vies si es 

considera la cruïlla entre l’Av. Carles III i la carretera BV-5022 amb semaforització i la branca 

sud de la carretera de Cabrils (BV-5022) passa a ser una via de sentit únic de circulació amb 

direcció sud, o si alternativament, es considera la semaforització de la cruïlla i  es continua amb 

l’esquema actual de circulació per ambdós sentits de tota la BV-5022 sempre i quant 

s’aconsegueixi l’escenari de mobilitat sostenible. En qualsevol cas, fins que no es consolidi el 

sector de “Les Pinedes” no es registraran problemes de saturació. 

 

A continuació es mostra un croquis de la cruïlla amb les intensitats mitjanes de vehicles de 

cada carril de la proposa amb semaforització amb un únic sentit de circulació a la branca sud 

de la BV-5022. 

 
 

 

  

 

Si comparem les figures 4.1. i 4.3. es veu les IMD de la BV-5022 passen de 6.870 vehicles/dia a 

8.501 veh/dia en direcció Vilassar de Mar i de 5.826 veh/dia a 8.200 veh/dia en direcció 

Cabrils. Si es considera una concentració en hora punta del 8% s’obté que durant l’hora punta 

passen per la cruïlla 680 vehicles/hora en direcció Vilassar de Mar  i 656 en direcció Cabrils. 

Figura 4.3. Croquis de la cruïlla amb les intensitats mitjanes diàries de vehicles de cada 
carril de la proposta amb semaforització i carril amb sentit únic. Font: Projecte 
d’intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Av. Carles III de Vilassar de Mar. 
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Amb aquestes dades es pot veure fàcilment que, encara que s’incloguin els viatges generats 

pels Polígons d’Actuació de “El Barato” i “Can Vives” no es sobrepassa la capacitat de la via 

considerada de 1.500 vehicles/hora. 

 

Per últim, és interessant determinar el nombre de desplaçaments amb bicicletes o a peu entre 

Vilassar de Mar i Cabrils. Analitzar aquests dos modes és difícil atès que a l’estudi de mobilitat 

obligada la bicicleta s’incloïa al mode de transport “vehicle privat” mentre que en l’estudi de 

mobilitat generada la bicicleta i els vianants estaven al mateix grup. Per aquest motiu, s’han 

considerat una sèrie d’hipòtesis que ens permeten calcular de manera aproximada el nombre 

de viatges a peu o amb bici entre Cabrils i Vilassar de Mar. 

 

A la diagnosi de la situació actual del Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) 

s’esmenta que els 3,9 milions de persones que formen part de la població general de la regió 

metropolitana de Barcelona (individus mòbils i no mòbils), en dies feiners, van realitzar un 

total de 12,1 milions de desplaçaments de mobilitat quotidiana l’any 2004. El 58,8% d’aquests 

desplaçaments quotidians es van fer a peu, bicicleta o transport públic. Concretament, els 

desplaçaments en bicicleta van representar únicament l’1% dels desplaçaments quotidians, 

metre que els viatges a peu el 33,2%. 

 

Malgrat que a mesura que l’usuari s’allunya de la ciutat de Barcelona, l’ús del vehicle privat 

s’incrementa en detriment del transport públic i altres modes sostenibles, es suposa que els 

percentatges associats als desplaçaments amb bicicleta i a peu (1% i 33,2% respectivament) de 

l’àrea metropolitana de Barcelona es mantenen als municipis de Cabrils i Vilassar de Mar.  A la 

taula 3.2. es pot veure que el nombre total de desplaçaments de Vilassar de Mar a Cabrils és 

de 145, dels quals 3 són a peu. Tenint en compte que només un 1% dels viatges es fan amb 

bicicleta s'obté que només 1 desplaçament amb origen Vilassar de Mar i destí Cabrils de la 

mobilitat obligada es realitza amb bicicleta. D'altra banda, a la taula 3.5. s'aprecia que hi ha un 

total de 148 viatges amb origen Cabrils i destí Vilassar de Mar. D'aquest 148 no n'hi ha cap que 

es realitzi a peu i només 1 amb bicicleta.    

 

Una altra consideració que cal prendre és que la mobilitat obligada només representa el 23,8% 

dels desplaçaments totals segons el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012). Per 

tant, si suposem que per la resta de viatges (76,2%) de mobilitat no obligada, hi ha la repartició 

modal de l'àrea metropolitana de Barcelona (1% desplaçaments amb bicicleta i 33,2% a peu) 

s'obté que hi ha un total de 12 desplaçaments amb bicicleta entre Vilassar de Mar i Cabrils, i 

314 viatges a peu. 

 

Donat els resultats de l'enquesta d'elaboració pròpia on, en un dia feiner, hi ha 26 

desplaçaments a peu i 4 amb bicicleta durant tres hores d'enquesta (de 10h a 12h), resulta 

factible que en les 24 hores del dia hi hagi 314 viatges a peu i 12 amb bicicleta.  

 

Si per últim, tenim en compte els nous viatges generats com a conseqüència del 

desenvolupament dels nous sectors, una futura mobilitat sostenible, per tant amb una bona 

xarxa per a bicicletes i vianants, i es fan les següents hipòtesis: 1) Tots els viatges externs amb 
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origen Cabrils passaran per la zona d'estudi, 2) s'estima que unes 1047 persones residents 

Vilassar de Mar treballen a la zona industrial dels Garrofers (és el 40% de les persones que 

treballen i resideixen a Vilassar de Mar), i per tant,  segons el repartiment habitual a l'àrea 

metropolitana de Barcelona 358 persones es desplaçaran pel tram d'estudi de la BV-5022 a 

peu/bici, 3) a Cabrils 88 persones viatjaran a peu/bici per la zona del projecte per anar al 

polígon dels Garrofers (aquesta xifra s'aconsegueix considerant el 40% de les persones que 

treballen i resideixen a Cabrils i el 34,2% de desplaçaments que s'efectuen a peu/bici a l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona), s'obté que hi ha un total de 668 desplaçaments a peu o amb 

bicicleta que utilitzaran el nou espai viari que transcorrerà al llarg de la riera de Cabrils. Si es 

consideren els repartiments habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona resulta que 

d'aquests 668 desplaçaments, 648 es realitzaran a peu i 20 en bicicleta. Cal remarcar la poca 

precisió d'aquest càlcul atès que es desconeix el percentatge exacte de viatges externs que 

passen per la zona d'estudi. Hi haurà viatges externs que no hi passaran, per exemple els que 

van de Vilassar de Mar a Premià de Mar o de Cabrils a Vilassar de Dalt. Si es sumen els viatges 

actuals i els generats com a conseqüència del desenvolupament dels sectors, s'obté que hi ha 

un total de 962 desplaçaments a peu (314 actuals i 648 generats) i 32 amb bicicleta (12 actuals 

i 20 generats). 

 

 

4.4 . Demanda potencial de ciclistes i vianants 

Donada les imprecisions associades al càlcul dels desplaçaments a peu i amb bicicleta actuals i 

futurs, s'ha decidit analitzar la demanda potencial d'usuaris del nou espai previst mitjançant la 

metodologia del document "Criteris d'avaluació de propostes d'actuació que millorin les 

condicions per a vianants i ciclistes a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona". 

 

Per tal de definir la demanda potencial com a criteri d’avaluació, el document redactat per la 

Diputació de Barcelona consta d’estudis i anàlisis dels diferents models emprats avui dia a més 

d’aforaments per tal d’ajustar aquests models ja que pràcticament la totalitat dels models 

existents de previsió de desplaçaments amb bicicleta o a peu a nivell internacional són de 

característiques molt diferents al que ha centrat aquest estudi. Principalment degut a: 

- Els àmbits d’actuació són més urbans i cada model es defineix i s’adapta a una única 

ciutat (són models locals) 

- Les bases de dades són molt homogènies i completes per tractar-se d’entorns urbans. 

  

El fet que l’entorn de les actuacions d’aquest estudi sigui interurbà, i que l’àmbit sigui tan 

extens, tota la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, ha portat a definir un model 

que es podria qualificar com a no-homogeni. És a dir, depenent del tipus de Centre d’Atracció 

(CA) i de Generació (CG) s’utilitzaran un model o un altre. Això ha estat necessari per a realitzar 

un model d’aplicació senzilla i, a més, certs camps no disposaven de dades prou completes. 

 

Els tres elements que influeixen directament en el nombre de viatges entre dos punts són el 

Centre de Generació (CG), el Centre d’Atracció (CA) i la distància (D). En un nivell inferior, però 
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també a tenir en compte, es troben el motiu de viatge, el tipus d’àrea territorial, el pendent i la 

Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera.  

 

En aquest sistema d’elements presentats, el model més comunament utilitzat per a conèixer 

l’atractivitat entre dos punts és el model gravitatori, que fonamenta la seva hipòtesis fent 

l’analogia que es dona entre certs processos socio-espacials de caràcter interactiu i la teoria de 

la gravitació universal de Newton. La fórmula general és la que es pot veure tot seguit. 

    
     
  

 

  

En aquesta analogia, l’atractivitat (que es transforma en nombre de desplaçaments) és 

directament proporcional a la quantitat de població (CG) i a la “massa” del CA i inversament 

proporcional a la distància que els separa.  

 

La distància del recorregut (D) és un dels elements fonamentals que determinen la intensitat 

de desplaçaments entre dos punts determinats. El seu efecte, no obstant, és totalment oposat 

als dos elements Centre de Generació, CG, i Centre d’Atracció, CA. 

 

Per una banda, mentre la grandària d’un CG o d’un CA és directament proporcional a les 

relacions entre ells (a més grandària generadora i d’atracció major és el nombre de 

desplaçaments), la distància esdevé un element dissuasori d’aquesta atractivitat. 

 

Després de la observació dels resultats de la completa bibliografia consultada pel document de 

la Diputació, es pot afirmar que: 

- la major part dels desplaçaments a peu són de 0 a 2km, i 

- entre 1 i 5 km en el cas de la bicicleta. 

 

La sensibilitat de la bicicleta a la distància és molt menor que en el mode a peu, però també 

depèn del tipus de dia: la major part dels desplaçaments per feina està compresa entre 1 i 

5km, mentre que al dia no feiner els viatges superiors a 5km constitueixen més del 50% del 

total (Enquesta de Mobilitat Quotidiana,2006). 

 

 

4.4.1. Fórmula per al càlcul de demanda potencial de bici-

vianants entre dos nuclis. 

Primer de tot, és necessari determinar la previsió de desplaçaments de vehicles privats. Degut 

al fet que els desplaçaments a peu o amb bicicleta extrets de l’EMO són molts baixos no s’ha 

pogut desenvolupar les fórmules directament a través d’aquestes dades. Per tant, inicialment 

es desenvoluparà les fórmules relatives als vehicles privats i s’utilitzaran per a bicicletes i 

vianants amb els ajustaments que siguin adients. Per tant, per als vehicles privats, s'utilitzarà la 

següent fórmula polinòmica per a la previsió de desplaçaments: 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 4: Estudi de la mobilitat 

 

 
 41 

 

 ( )                                    ,  

On 

   
(     )

  
    

 ( )   demanda potencial. 

    Població d'àrea d'influència del nucli A. 

    Població d'àrea d'influència del nucli B. 

   Distància entre els dos nuclis (en metres). 

 

Tenint en compte que el municipi de Cabrils té 7140 habitants i el de Vilassar de Mar 19918 

habitants i que la distància entres els dos pobles és de 3500 metres, s'obté que la previsió de 

desplaçaments de vehicles privats és de 1372 vehicles. 

 

Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada 2006 (EMQ), la mobilitat es divideix a grans trets de la 

següent manera: 

 
Tipus de dia Mobilitat obligada Mobilitat no obligada Total 

Feiner 60% 40% 100% 

Dia no feiner 15% 85% 100% 

 

 

 

Per tant, en un dia feiner el 60% representarà a la mobilitat obligada, i el 40 % a la no obligada. 

Ja en un dia no feiner, el 15% representa a la mobilitat obligada i un 85% a la mobilitat no 

obligada. A més a més, els modes emprats segons la distància són: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Distribució dels modes en funció de la distància. Font: Criteris d'avaluació de 
propostes d'actuació que millorin les condicions per a vianants i ciclistes a la xarxa de 
carreteres de la Diputació de Barcelona i EMQ 2006. 

Taula 4.11. Distribució  de la mobilitat en funció del dia. Font: EMQ 2006 
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Per tant, dels gràfics anteriors, s’obtenen la següent taula: 

 

Distància nuclis 
Mobilitat obligada Mobilitat no obligada 

Vehicle privat A peu + Bicicleta Vehicle privat A peu + Bicicleta 

De 0 a 1 Km 9% 91% 6% 94% 

D'1 a 3 km 56% 44% 37% 63% 

De 3 a 8 km 96% 4% 67% 33% 

De 8 a 12 km 99% 1% 89% 11% 

Superior a 12 km 100% 0% 97% 3% 

 

 

Com es veu a la taula anterior, avui en dia, la mobilitat en bicicleta i a peu és superior quan es 

tracta de la mobilitat no obligada. 

 

De les taules anteriors, es pot realitzar una taula resum amb els coeficients d’ajustament 

segons la distancia entre els dos nuclis (en km), en verd s'ha marcat el nostre cas atès que la 

distància entre Vilassar de Mar i Cabrils és de 3,5 km:  

 

Distància 
nuclis 

Dia 
feiner 

N1 

Mobilitat 
obligada 

Mobilitat no 
obligada 

Dia no 
feiner 

N6 

Mobilitat 
obligada 

Mobilitat no 
obligada 

Dia feiner Dia feiner Dia no feiner Dia no feiner 

Dia 
feiner 

N2 

Peu/bici 
N3 

Dia 
feiner 

N4 

Peu/bici 
N5 

Dia no 
feiner 

N7 

Peu/bici 
N8 

Dia no 
feiner 

N9 

Peu/bici 
N10 

De 0 a 1 
Km 

100% 60% 91% 40% 94% 85% 15% 91% 85% 94% 

D'1 a 3 
km 

100% 60% 44% 40% 63% 85% 15% 44% 85% 63% 

De 3 a 8 
km 

100% 60% 4% 40% 33% 85% 15% 4% 85% 33% 

De 8 a 12 
km 

100% 60% 1% 40% 11% 85% 15% 1% 85% 11% 

Superior 
a 12 km 

100% 60% 0% 40% 3% 85% 15% 0% 85% 3% 

 

 

Per determinar la previsió de desplaçaments en bicicleta i a peu utilitzarem la fórmula 

obtinguda per a vehicles privats corregida amb els coeficients extrets de la taula anterior. La 

demanda prevista màxima serà el major valor entre “la sumatòria entre Mobilitat Obligada i 

Mobilitat no Obligada en dia feiner” o “la sumatòria entre Mobilitat Obligada i Mobilitat no 

Obligada en dia no feiner”. 

 

La demanda total serà el valor màxim entre Demanda potencial feiner o Demanda 

potencial no feiner: 

 

Demanda potencial feiner = [demanda Mob. Obligada feiner]+[demanda Mob. No 

Obligada feiner] = [Y(a) x N1 x N2 x N3]+[Y(a) x N1 x N4 x N5] = 1372·100%·60%·4% + 

1372·100%·40%·33% = 33 + 181 = 214 desplaçaments potencials a peu/bici en dia feiner. 

Taula 4.12. Percentatge estimat segons la distància i el tipus de mobilitat. Font: EMQ 2006. 

Taula 4.13. Coeficient d'ajustament de demanda segons tipologia, distància i dia de la setmana.  



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 4: Estudi de la mobilitat 

 

 
 43 

 

Demanda potencial no feiner = [demanda Mob. Obligada no feiner] + [demanda 

Mob. no Obligada no feiner] = [Y(a) x N6 x N7 x N8]+[Y(a) x N6 x N9 x N10] = 1372·85%·15%·4% 

+ 1372·85%·85%·33% = 7 + 327 = 334 desplaçaments potencials a peu/bici. 

 

En consegüent, la demanda potencial serà de 334 desplaçaments a peu/bici. 

 

 

4.4.2. Fórmula per al càlcul de demanda potencial de bici-

vianants entre un nucli i un polígon industrial. 

Donat que el polígon industrials dels Garrofers es troba a mig camí entre Cabrils i Vilassar de 

Mar i és un centre d'atracció de viatges molt important, cal tenir en compte la demanda 

potencial generada per aquesta zona. Per tant, per tal de valorar el nombre de treballadors 

que es desplaçaria a peu o amb bicicleta, inicialment serà necessari calcular el nombre de 

treballadors del polígon. El document de la Diputació considera que en comptes d'utilitzar els 

treballadors del polígon d'estudi es pot emprar la següent fórmula pel càlcul de la demanda 

potencial on es fa servir el nombre de treballadors que resideixen i treballen al mateix 

municipi, una dada disponible a l'IDESCAT: 

 

Demanda potencial de desplaçaments a peu/bici =  ( )         ,  

On 

    [Població · Treballadors que resideixen i treballen al mateix municipi · coeficient 

d'ajustament P1 · Coeficient d'ajustament K1]/[Distància nucli-polígon]2 

 

El coeficient d'ajustament K1 s'utilitza perquè considerar que el 100% dels treballadors viuen i 

treballen al mateix municipi és excessiu, en aquest cas es considera un coeficient d'ajustament 

K1 = 0,4 (el 40% dels treballadors que resideixen i treballen al mateix municipi treballen al 

polígon dels Garrofers. 

 

Del nombre del treballadors que resideixen i treballen al mateix municipi, es pot estimar el 

nombre de treballadors potencials, que es desplaçarien amb bicicleta o a peu segons el gràfic 

que s’ajunta a continuació: 
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D'aquest gràfic s'extreuen uns coeficients d'ajustament P1 que tenen en compte la distància 

entre el nucli i el polígon industrial: 

 

Distància entre el nucli  i la zona dels polígons 
Coeficient d'ajustament per a calcular la 

demanda potencial a peu/bici 

0 km 1 

1 km 0,73 

2 km 0,67 

3 km 0,60 

4 km 0,52 

5 km 0,44 

6 km 0,36 

7 km 0,28 

8 km 0,20 

9 km 0,16 

10 km 0,12 

11 km 0,07 

12 km 0,03 

> 12 km 0,00 

 

 

 

 

A partir de les dades anteriors es pot determinar la demanda potencial de desplaçaments a 

peu/bici que es duran a terme entre els dos municipis i el polígon industrial dels Garrofers: 

 

Figura 4.5. Treballadors potencials dels modes en funció de la distància. Font: Criteris 
d'avaluació de propostes d'actuació que millorin les condicions per a vianants i ciclistes a la 
xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. 

Taula 4.14. Coeficient d'ajustament de demanda potencial nucli-polígon industrial. Font: Criteris 
d'avaluació de propostes d'actuació que millorin les condicions per a vianants i ciclistes a la xarxa de 
carreteres de la Diputació de Barcelona. 
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Municipi 

d'origen 

Distància fins el 

polígon dels 

Garrofers (en km) 

Coeficient 

d'ajustament 
Població 

Persones que resideixen i 

treballen al mateix municipi 

Demanda 

potencial 

Cabrils 1,9 0,63 7140 642 68 

Vilassar de Mar 1 0,73 19918 2617 277 

 

 

 

4.4.3. Fórmula per al càlcul de demanda potencial de bici-

vianants entre un nucli i un recorregut. 

Aquest tipologia de mobilitat és de tipus no obligada d’oci o lleure i amb el centre d’atracció 

exercit pel mateix recorregut. Es tracta d’una mobilitat que no està relacionada amb un punt 

d’atracció en concret, i sí amb la utilització del mateix recorregut com a circuit per a fer 

exercicis físics, com córrer, anar en bici, patinar i/o caminar. Els usuaris utilitzen el recorregut i 

fan mitja volta sense que hagin arribat fins a un lloc d’interès específic. 

 

En aquest sentit els usuaris nucli – recorregut poden utilitzar qualsevol tipus de carril bici-

vianants sigui al bell mig d’un parc o zona verda o d’accés a un polígon industrial. 

 

Aquest tipus de mobilitat es relaciona amb la distància recorreguda i la població afectada 

d’acord amb l’àrea de cobertura i es calcula mitjançant la següent fórmula calibrada de 

manera empírica: 

 

Demanda potencial nucli-recorregut = 3% població de l’àmbit en estudi. Considerant una 

població d'uns 20000 habitants (la població conjunta dels municipis de Cabrils i Vilassar de Mar 

és de 27058 habitants, però s'exclouen 7000 habitants que viuen a les perifèries o lluny de la 

zona d'estudi, a més també cal tenir en compte que el passeig marítim atrau moltes persones 

en quant a mobilitat d'oci/lleure), s'obté que la demanda potencial nucli recorregut és de 600 

desplaçaments. 

 

A la següent taula es mostra la demanda màxima fruït de les diferents combinacions de les tres 

demandes considerades.  

 

Tipus de dia Tipus de mobilitat Nucli-Nucli 
Nucli-

Polígon 

Nucli-

Recorregut 
Total 

Demanda 

màxima 

Feiner Mobilitat obligada 33 345 
 559 

934  
Mobilitat no obligada 181 

  
No feiner Mobilitat obligada 7 

  934 

 
Mobilitat no obligada 327 

 
600 

 

Taula 4.15. Demanda potencial nucli-polígon industrial dels municipis de Vilassar de Mar i Cabrils. 

Taula 4.16. Demanda potencial dels municipis de Vilassar de Mar i Cabrils. 
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Es conclou, per tant, que la demanda potencial d'aquesta via per a vianants i ciclistes és de 934 

viatges a peu/bici per dia. Si es considera la repartició modal de l'àrea metropolitana de 

Barcelona (1% desplaçaments amb bicicleta i 33,2% a peu) s'obté que hi ha un total de 27 

desplaçaments amb bicicleta entre Vilassar de Mar i Cabrils, i 907 viatges a peu. 

 

Aquesta demanda potencial s'ha obtingut seguint la metodologia proposada pels "Criteris 

d'avaluació de propostes d'actuació que millorin les condicions per a vianants i ciclistes a la 

xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona", i el valor resultant és pren com una 

predicció aproximada i factible, però cal recordar que aquesta metodologia és força recent, no 

contempla alguns factors com ara el pendent del traçat o la intermodalitat, és a dir, com el nou 

passeig està connectat amb el transport públic. Tot i així, resulta sorprenent veure que els 

resultats de la demanda potencial mitjançant el document de la Diputació (907 desplaçaments 

a peu i 27 amb bicicleta) són molt similars als resultats obtinguts sumant els usuaris actuals i 

els usuaris que es generaran un cop es desenvolupin els sectors previstos pels plans d'actuació 

(962 desplaçaments a peu i 32 amb bicicleta) en cas que es segueixi una tendència sostenible, 

fet que només és possible si es planeja un nou repartiment de l’espai viari en favor de les 

bicicletes i els vianants i es col·loquen arbres i elements de mobiliari urbà que contribueixin a 

augmentar la qualitat urbana dels municipis i a crear un espai per on passejar. Per tant, donat 

la similitud dels resultats obtinguts es considera encertada la previsió  d'una demanda de 907 

desplaçaments a peu i 27 amb bicicleta, i podrà servir de base pel disseny del passeig i 

repartiment de l'espai. 

 

 

5. Propostes dels Plans d’Ordenació 

Tant el POUM de Cabrils com el PGOU de Vilassar de Mar contemplen xarxes d’itineraris per a 

vianants i bicicletes que connectin els diferents centres d’atracció i fomentar la mobilitat 

sostenible. No obstant, abans de començar a descriure les xarxes proposades per als vianants i 

les bicicletes es concreta quins són els criteris establerts pel Decret 344/2006 de regulació dels 

estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada que es recomana seguir alhora de definir 

aquestes xarxes.  

 
Dins de l’article 15 del Decret, referent als vianants, es fan les consideracions següents: 
 

15.2 La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la 

resta de modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 

nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents: 

 Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

 Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 

administratius. 

 Mercats, zones i centres comercials. 

 Instal·lacions recreatives i esportives. 

 Espais lliures amb una forta freqüentació com zones verdes, parcs urbans, franja 

costanera i vores de rius.  
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 Àrees d’activitat laboral com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

 

15.3 La xarxa d’itineraris principals per a vianants s’ha de definir en base a criteris que 

permetin evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

 

 Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els 

carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per a establir els itineraris per a 

les persones vianants. 

 Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural 

possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció 

han de tenir en compte aquest criteris 

  En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s’han 

d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats 

amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants. 

 

15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 

forma complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a 

les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa s’ha de coordinar amb la dels municipis veïns. 

 

15.5 Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a 

transport públic i col·lectiu. 

 

15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s’han de segregar i protegir 

adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària. 

 

15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d’acord amb les normes d’accessibilitat 

urbanística previstes al Codi d’Accessibilitat. 

 

Es conclou que la xarxa d’itineraris principals per a vianants ha de ser el més recte i natural 

possible i ha de permetre caminar d’una forma còmode i segura a tots els ciutadans, incloent-

hi les persones amb mobilitat reduïda.  

 

Com que la majoria de carrers de Vilassar de Mar i Cabrils es troben dividits entre vorera i 

calçada cal tenir molta atenció alhora de realitzar el disseny de les voreres. L’amplada útil de 

les voreres és l’amplada de la vorera descomptant l’amplada que ocupa el mobiliari urbà. Com 

a mínim l’amplada útil de les voreres ha de ser de 2 m. Que si hi sumem l’espai ocupat per al 

mobiliari urbà (entre 0,5 i 1 m) l’amplada mínima de les voreres ha de ser entre 2,5 – 3m. En 

aquelles vies principals que presenten una major intensitat de vianants, com ara carrers 

comercials, cal augmentar l’amplada de les voreres i prendre un valor superior als 2 m com a 

amplada mínima útil. L’amplada de les voreres en aquells carrers que transcorrin en sòl 

urbanitzable o en els carrers existents que es reformin ha de ser almenys el 50% de la secció 

del carrer.  
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Un altre factor molt important a considerar és la ubicació del mobiliari urbà, ja que la seva 

mala col·locació treu molt espai per als vianants.  

 

A més a més es proposa que sempre que es pugui es posi arbrat, per tal de millorar les 

condicions dels vianants, sobretot a l’estiu quan el sol afecta físicament la mobilitat a peu. 

 

També cal fer èmfasi en les interseccions, atès que el seu disseny ha de permetre poder creuar 

als vianants d’una vorera a l’altra d’una forma segura: 

 

• Cal que existeixin passos de vianants en tots els ramals d’una intersecció. 

• Els passos de vianants han de comptar amb guals de vianants o bé amb passos 

de vianants elevats per tal de què les persones amb mobilitat reduïda no 

tinguin dificultats per creuar-los. 

• Els passos de vianants s’han de ubicar el més a prop possible de la trajectòria 

dels vianants per evitar que creuin fora dels passos de vianants. 

• Els guals de vianants han de complir el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

• En aquells ramals que siguin molt amples es recomana instal·lar una illeta 

central que serveixi de protecció per als vianants. 

 

Pel que fa al pendent, tal i com s’esmenta en el Decret, en els carrers en sòl urbanitzable el 

pendent no pot superar el 8%, tot i que en alguns casos excepcionals i degudament justificats 

pot arribar al 12%. En qualsevol cas, el pendent màxim no pot superar el 8% en trams 

superiors als 300 m. 

 

L’”Estudi d’avaluació de mobilitat generada de la Modificació puntual del PGOU al sector el 

Barato de Vilassar de Mar” proposa una xarxa d’itineraris principals per a vianants que uneixin 

aquest sector amb els pols d’atracció de desplaçaments del municipi de Vilassar de Mar, de 

manera que en aquestes vies, els vianants tinguin la prioritat i es puguin sentir segurs. En 

aquest sentit es proposa adaptar l’avinguda Montevideo per a vianants, enllaçant amb la xarxa 

bàsica per a vianants a l’avinguda Arquitecte Eduard Ferrés– Carles III (figura 5.1.), creant 

passos de ressalt que facin moderar la velocitat dels vehicles en aquesta via i facilitin la 

mobilitat dels vianants.  
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Tot i que no s’inclogui dins de la proposta de xarxa per a vianants del municipi de Vilassar de 

Mar, el “Projecte d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de 

Cabrils BV-5022, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres Vials del 

seu entorn” aprovat definitivament el 23 de maig del 2013, proposa unes actuacions que 

milloren la xarxa per a vianants i que condicionen el projecte. Els objectius principals del 

projecte són: 

 

 Millorar la seguretat de la carretera de Cabrils (BV-5022), tant pel que fa a vianants 

com a vehicles. 

 Millorar l’accessibilitat dels vianants redefinint les voreres i guals en uns carrers molts 

cèntrics del municipi. 

 Millorar la permeabilitat en el nucli antic, d’aquesta forma es vol facilitar el comerç i el 

passeig entre marges de la riera unint millor el nucli antic dret (on s’ubiquen l’església, 

el mercat i l’ajuntament) amb el nucli esquerre (on es situen el CAP, l’institut i la 

biblioteca). 

 

Per tal de garantir l'assoliment dels objectius esmentats, el projecte contempla la reordenació 

de la branca sud de la carretera de Cabrils per convertir-lo en un vial urbà amb un sol sentit de 

circulació. El projecte també pretén reordenar els carrers de l’entorn de la carretera de Cabrils 

(veure la figura 5.2.): 

 

Figura 5.1. Plànol de la xarxa d’itineraris per a vianants previst en 
l’”Estudi d’avaluació de mobilitat generada de la Modificació puntual del 
PGOU al sector el Barato de Vilassar de Mar”. 
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 El carrer de Sant Genís es tracta d'un eix intern bàsic en la comunicació horitzontal del 

municipi. L'actual secció amb aparcament, vial i voreres estretes (0,9+4,5+0,9 metres) 

no permet garantir ni l’accessibilitat ni la seguretat adequada. La proposta passa per 

eliminar l'aparcament i ampliar la vorera i la calçada. 

 

 Al carrer de Rector Bartrina i Sant Ignasi la proposta passa per eliminar l’aparcament i 

ampliar voreres i calçada al mateix nivell. Al tractar-se de carrers del casc antic, es 

garanteix la correcta accessibilitat per als vianants i una bona circulació de cotxes. 

 

 Al carrer Santa Isabel i de Ia Pau ja no hi aparquen cotxes ja que es tracten de carrers 

de poc més de 5 metres d'amplada. En aquest cas es vol ampliar la vorera i refer la 

calçada al mateix nivell. Es vol que esdevinguin carrers de prioritat per a vianants 

seguint l’ordenació de carrers del casc antic de la població. 

 

 

 
 

 

 

Un altre projecte a tenir en compte és el “Projecte d’intersecció a la cruïlla de la carretera BV-

5022 i l’Avinguda Carles III de Vilassar de Mar” (veure figura 4.2.). Aquest projecte té, per una 

banda, la finalitat de connectar el barri de les Pinedes amb la trama urbana situada al marge 

Figura 5.2. Plànol de la nova xarxa vial a la branca sud de la carretera BV-5022 i al seu entorn. Font: 
Projecte d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils BV-
5022, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres Vials del seu entorn 
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esquerre de la Riera de Cabrils; i per l’altra, desviar part del trànsit de Cabrils, pel carrer Lluís 

Companys cap a la carretera N-II, i així pacificar l’actual carretera BV-5022, i poder-la 

transformar en una via urbana. De l’”Estudi d’avaluació de l’impacte del trànsit a la cruïlla” es 

conclou que la solució més factible és la cruïlla semaforitzada (veure figura 4.2.). Amb el 

sistema viari actual, la regulació semafòrica que correspon és la de 4 fases. A mesura que es 

consolidi el sector de les Pinedes, anirà augmentant el grau de saturació. Per resoldre-ho, 

caldrà anar a un escenari de mobilitat sostenible, reduint els nivells de trànsit. També es 

preveu en un futur, convertir el tram sud de la carretera de Cabrils (BV-5022) en una via de 

sentit únic, el que augmentaria la capacitat de la cruïlla. A més a més, si la branca sud de la BV-

5022 esdevé una via de sentit únic es poden ampliar l’amplada de les voreres potenciant 

aquest carrer com a un important eix de vianants que vertebri la trama urbana de Vilassar de 

Mar de nord a sud. 

  

D’altra banda, l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Cabrils” proposa una 

xarxa amb la finalitat de connectar el nucli urbà amb els municipis veïns, les diferents 

urbanitzacions, equipaments i polígons industrials. A la figura 5.3. s’esquematitza la xarxa per 

a vianants. En general, els traçats són el més rectes i naturals possibles ja que la xarxa 

d’itineraris principals per a vianants s’estructura entorn a la riera de Cabrils des d’on parteixen 

la resta de carrers que conformen la xarxa. Tot i així, les condicions orogràfiques del municipi, 

la xarxa de carrers existents així com la ubicació dels centres interès (equipaments, parades de 

transport, etc) comporta que alguns dels itineraris transcorrin per carrers amb pendents 

superiors al 8%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Plànol de la proposta de xarxa d’itineraris de vianants. Font: Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils.  
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Pel que fa als criteris per a definir la xarxa de bicicletes, dins de l’article 17 del Decret es fan les 

consideracions següents: 

 

17.2 La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els 

indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els 

assenyalats a l’article 15.2. 

 

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment 

hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 

 

17.4 La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de 

bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar 

amb la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

 

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 

carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3000 vehicles, llevat 

que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

 

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació 

amb la resta dels vehicles.  

 

Article 4 Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a la 

planificació: 

 

f) 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%. 

 

El disseny de la xarxa de bicicletes de Cabrils i Vilassar de Mar té l’objectiu de  permetre l’accés 

en bicicleta als diferents d’equipaments tenint especial atenció amb els centres escolars i 

esportius, connectar els creixements urbans amb els centres urbans i municipis veïns, i en 

definitiva, fomentar la mobilitat sostenible. 

 

Pel que fa a les dimensions i característiques de l’espai destinat a les bicicletes, es considera 

que l’amplada mínima recomanable del carril bici sigui de 2 m d’amplada. Un ciclista ocupa 

una amplada aproximada de 0,75 m, és a dir que l’amplada del carril bici ha de ser 1,00 m si és 

de sentit únic, i de 2,00 m si és de doble sentit de circulació. 

 

A més a més, els carrils-bici hauran d’estar adequadament senyalitzat tant amb un paviment 

diferenciat (per exemple amb un color diferent al de la vorera i la calçada) i amb els límits 

marcats, com amb senyals horitzontals i verticals. Aquests senyals indiquen que és un carril 

reservat per bicicletes, i per tant els ciclistes estan obligats a circular per aquest espai, mentre 

que els altres usuaris de la via tenen prohibit el circular-hi. 
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L’”Estudi d’avaluació de mobilitat generada de la Modificació puntual del PGOU al sector el 

Barato de Vilassar de Mar”  proposa una xarxa d’itineraris per a bicicletes que permeti fer que 

aquest mode de transport sigui competitiu en els desplaçaments diaris de mitjana distància 

envers el vehicle privat. Atès que actualment no hi ha definida una xarxa d’itineraris per a 

bicicletes a nivell municipal, i donat el caràcter aïllat del P.A. El Barato, es proposa únicament 

una xarxa interna que uneixi els diferents sectors que actualment estan en modificació, 

mitjançant l’adaptació a l’ús de la bicicleta de l’avinguda Montevideo, creant un carril-bici 

sobre vorera – que és superior a 2 metres al tram entre Lluís Jover i Narcís Monturiol, i es 

preveu ampliar la del tram des d’aquest fins a Cristòfol Colom –. Pel que fa al tram des de Lluís 

Jover fins al sector d’”El Barato”, atès que l’amplada de les voreres no permet donar 

continuïtat al carril-bici fins aquest punt, es planteja crear una zona 30 de coexistència bici-

cotxe als carrers de la Marina, Nou, Sant Oleguer, Lluís Jover i riera d’en Cintet, enllaçant amb 

el carril-bici de Montevideo, i un altre que es proposa fins l’avinguda Arquitecte Eduard Ferrés 

(figura 5.4.) 

 

A partir de la figura 5.4. es pot veure que la xarxa d’itineraris per a bicicletes proposada per la 

Modificació puntual del PGOU “El Barato” de Vilassar de Mar connecta diferents sectors 

urbanitzats amb diferents centres d’atracció (la biblioteca, el mercat, dues escoles, 

l’ajuntament i l’estació de ferrocarrils de Rodalies). Per tant, és d’esperar que un cop enllestida 

la xarxa d’itineraris per a bicicletes i vianants, el nombre de desplaçaments en cotxe 

disminueixi en favor de modes de transport més sostenibles (a peu i bicicleta). Com es pot 

comprovar la xarxa per a bicicletes proposada no es basa exclusivament en carrils bici sinó que 

busca aquelles opcions més viables d’acord amb aquells condicionants (disponibilitat d’espai, 

jerarquia del vial, etc..) per on transcorren els itineraris principals de bicicleta. 
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Pel que fa a Cabrils, aquest no disposa d’una xarxa ciclista per a cobrir els desplaçaments 

quotidians, no existeix cap carril bici ni zona 30. Això es deu, en bona part, a les condicions 

orogràfiques que limiten el seu desenvolupament.  

 

Figura 5.4. Plànol de la xarxa d’itineraris per a bicicletes previst en l’”Estudi d’avaluació de 
mobilitat generada de la Modificació puntual del PGOU al sector el Barato de Vilassar de Mar”. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 4: Estudi de la mobilitat 

 

 
 55 

D’acord amb objectius a satisfer, la xarxa ciclista dissenyada pel municipi de Cabrils es basa en: 

 

 La creació de carrils bicis. Aquesta xarxa ciclista té com a espina dorsal un carril 

bici que transcórrer paral·lel a la riera de Cabrils i arriba fins al camp de futbol. 

 La cohabitació de vehicles i bicicletes al carrer de Can Tosca, d’aquesta manera 

existeix un itinerari pedalable que enllaça amb Vilassar de Dalt. 

 La cohabitació entre la bicicleta i els vianants en els carrers de prioritat 

invertida del nucli antic. 

 

A la figura 5.5. es recull la xarxa de bicicletes proposada especificant cada una de les tipologies 

de vies ciclables considerades. 

 

La xarxa de carril bici proposada per l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat de Cabrils” contempla 

la de carrils bici de doble sentit de circulació i segregats físicament, tant dels vehicles com dels 

vianants. 

 

Cal esmentar que les condicions orogràfiques del municipi, on bona part dels sòls tenen un 

pendent superior al 5%, ha estat un factor limitant alhora de poder definir una xarxa que 

abasti a tot el municipi. 

 

 

 

Figura 5.5. Plànol de la proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes. Font: Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils.  
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A les figures 5.3. i 5.5. s’aprecia que part de l’itinerari per a bicicletes i vianants de Cabrils 

coincideix amb el traçat de la proposat del present projecte. Per tant, al moment de definir les 

dimensions i característiques de l’espai viari destinat a bicicletes i vianants es tindran 

especialment en compte les consideracions tècniques de l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada del POUM de Cabrils” en quant al disseny de xarxa ciclista i de vianants. 

 

Per acabar aquest apartat s’esmenten els criteris per a definir la xarxa de d’itineraris per a 

transport públic. Dins de l’article 16 del Decret es fan les consideracions següents: 

 

16.2 La xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s’ha de definir 

tenint en compte les línies d’autobús, de tramvies i d’altres sistemes de transport col·lectiu, 

existents i previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha 

d’incorporar la previsió de carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi 

de traçat de les existents. 

  

16.3 Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin un 

nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2 i 

s’han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i si 

s’escau, dels municipis veïns. 

 

16.4 En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu les parades de les línies s’han de 

situar de forma coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de situar 

de forma que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 

750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. 

 

16.5 L’espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s’ha de configurar 

de manera que es respecti l’espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es 

garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

 

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport 

col·lectiu, s’han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d’autobusos en l’hora 

punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l’estudi 

particular sobre la conveniència de la seva implantació. 

 

La millora de la xarxa de transport públic té en compte les propostes que es realitzen en el Pla 

Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTRMB): 

 Nova plataforma BUS-VAO 

 Trasllat de la línia del Maresme entre Barcelona i Mataró 

 

La plataforma BUS-VAO ha de permetre disposar d’uns carrils segregats de la resta del trànsit 

per a l’ús dels autobusos i els vehicles d ‘alta ocupació. El seu traçat anirà paral·lel a l’autopista 

C-32. 

 

El trasllat de la línia del Maresme, entre Barcelona i Mataró, creuaria els municipis de mar de la 

comarca però allunyada de la línia de la costa. Aquest trasllat augmentaria la cobertura de la 
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línia per estar les estacions de tren situades en una posició més central respecte a les 

poblacions. Alhora la nova línia podria oferir una capacitat superior a l’actual. 

 

L’horitzó temporal del PTRMB arriba fins al 2026, no es té constància de quin és el calendari de 

les actuacions previstes i per tant de quan s’executaran. És de preveure pel cost de l’actuació, 

en especial del trasllat de la línia de rodalia per l’interior, aquestes obres no s’executaran d’una 

forma immediata. 

 

A part de les propostes recollides en el PTRMB es planteja la necessitat d’estudiar propostes 

de millora del servei d’autobús, ja sigui millorant l’oferta actual com la creació de nous serveis. 

L’”Estudi d’avaluació de la mobilitat de Vilassar de Mar” proposa millorar l’equipament de les 

parades, sobretot pel que fa a la informació sobre els horaris i línies que hi passen.  

 

D’altra banda, l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Cabrils” considera 

convenient estudiar augmentar la freqüència de pas de l’autobús interurbà per tal d’oferir un 

millor servei i poder enllaçar amb tots els trens de rodalies que parin a l’estació de Vilassar de 

Mar, minimitzant així el temps d’espera dels viatgers entre el tren i l’autobús o viceversa. 

 

Amb l’objectiu de millorar les connexions amb Barcelona i Mataró en transport públic, es 

planteja l’estudi de viabilitat de la implementació d’una línia directe entre Cabrils i Barcelona i 

entre Cabrils i Mataró. Aquestes dues poblacions són les que concentren els desplaçaments 

externs de Cabrils per motiu treball. 

 

També seria convenient adequar les parades amb marquesines ben il·luminades i millorar-ne 

l’entorn: senyalitzar passos de vianants a l’alçada de les parades per tal de permetre el 

creuament segur dels usuaris d’una i altra banda del vial on es troba la parada. 

 

 

6. Solució adoptada 

A l’”Annex 1: Raó de ser del projecte” i a l’apartat 2 d’aquest annex s’ha vist que connexions 

per poder arribar a Vilassar de Mar caminant des de Cabrils presenten importants deficiències. 

Les voreres de la BV-5022 entre Cabrils i Vilassar de Mar són molt estretes, mesurant menys 

d’1 m d’amplada, i en alguns casos inexistents. Per aquest motiu, el present projecte té 

l’objectiu de millorar el condicionament del la carretera BV-5022 aconseguint una connexió 

entre Cabrils i Vilassar de Mar que permeti circular als ciclistes i vianants per un espai segregat 

físicament al dels vehicles motoritzats donant lloc a una mobilitat sostenible amb major 

seguretat i confort. Per fer-ho cal augmentar l’ampla de la via i planejar un nou repartiment de 

l’espai viari en favor de les bicicletes i els vianants, i estudiar la col·locació dels arbres i 

elements de mobiliari urbà que contribueixin a augmentar la qualitat urbana dels municipis i a 

crear un espai per on passejar. Arribats a aquest punt s’ha demostrat la necessitat del 

projecte, tanmateix, no s’ha justificat ni definit amb detall els trams per on es proposa el nou 

espai. 
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Tenint en compte les xarxes d’itineraris existents per a bicicletes i vianants i les xarxes  

proposades en els Plans d’Ordenació, així com els projectes previstos (apartat 5 d’aquest 

annex), es pot definir un plànol que contempli aquests espais destinats a la mobilitat 

sostenible. A les figures 6.1. i 6.2. es poden veure totes les xarxa d’itineraris previstes i 

existents per a bicicletes i vianants respectivament. En el cas de la xarxa per a vianants només 

s’han traçat els itineraris principals, és a dir, els que contemplen voreres de més de 2 metres 

d’amplada o on la calçada i la vorera estan al mateix nivell i els vianants tenen prioritat. A més, 

només s’inclouen els itineraris que connecten centres d’atracció de viatges, per aquest motiu, 

alguns carrers d’urbanitzacions noves amb voreres de més de 2 metres d’ampla no s’han tingut 

en compte.  

 

A partir de les figures 6.1. i 6.2. s’observa ràpidament que les xarxes previstes resolen la 

dependència del vehicle privat en quant a desplaçaments interns, sobretot en el cas de Vilassar 

de Mar, ja que la nova xarxa uneix perfectament les diferents urbanitzacions amb els centres 

d’atracció (el mercat, escoles, instituts, la biblioteca, l’ajuntament i l’estació de ferrocarrils) i 

s’aconsegueix unir el nucli antic situat a la dreta de la riera amb el nucli esquerre. En el cas de 

Cabrils, la xarxa d’itineraris per a bicicletes és més simple que la de Vilassar de Mar ja que 

senzillament segueix paral·lela a la carretera BV-5022 i no aconsegueix connectar les 

urbanitzacions amb els centres d’atracció de viatges, això és degut a les condicions 

orogràfiques del municipi, on bona part dels sòls tenen un pendent superior al 5%. Per contra, 

la xarxa d’itineraris per a vianants sí que aconsegueix unir punts d’atracció atès que la xarxa 

inclou l’ajuntament, la biblioteca, les escoles i els polígons industrials de la “Baileta-Can Xinxa” 

i “Els Garrofers”. 
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 Figura 6.1. Plànol de la futura xarxa d’itineraris per a bicicletes a Cabrils i Vilassar de Mar. Fonts: ICC, Plans 
d’Ordenació de Cabrils i Vilassar de Mar i els projectes previstos de la cruïlla BV-5022 amb l’Av. Carles III i 
l’adequació de la branca sud de la BV-5022 com a vial urbà .  
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Figura 6.2. Plànol de la futura xarxa d’itineraris per a vianants a Cabrils i Vilassar de Mar. Fonts: ICC, Plans 
d’Ordenació de Cabrils i Vilassar de Mar i els projectes previstos de la cruïlla BV-5022 amb l’Av. Carles III i 
l’adequació de la branca sud de la BV-5022 com a vial urbà .  
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A la figura 6.2. es pot veure que actualment Vilassar de Mar té una bona cobertura en 

itineraris per a vianants amb voreres majors als 2 metres, en canvi, Cabrils té molt pocs trams 

on l’amplada mínima útil de les voreres sigui major als 2 metres. Pel que fa a la xarxa 

d’itineraris per a bicicletes actual (figura 6.1.), ambdós municipis presenten importants 

deficiències ja que no asseguren la connectivitat de les urbanitzacions amb els centres 

d’atracció de viatges.  

 

Com ja s’ha comentat, la xarxa d’itineraris per a bicicletes proposada pel municipi de Cabrils no 

aconsegueix connectar les diferents urbanitzacions amb els punts d’interès degut a que els 

elevats pendents dificulten la mobilitat amb bicicleta, i per tant, no es considera convenient 

construir-hi carrils bici. En consegüent, la xarxa proposada que té com a espina dorsal un carril 

bici que transcórrer paral·lel a la riera de Cabrils des del pont que creua la C-32 fins al camp de 

futbol, es considera adequada atès que assegura la connectivitat entre alguns centres 

d’atracció importants com ara les escoles i els polígons industrials de la “Baileta-Can Xina” i 

“Els Garrofers”. 

 

D’altra banda, la xarxa d’itineraris per a bicicletes prevista pel municipi de Vilassar de Mar 

(figura 6.1.), tot i ser més extensa i completa presenta un petit problema. Tot i que aquesta 

xarxa aconsegueix assegurar la connectivitat amb els centres d’atracció de viatges (es compleix 

l’”article 17.2: La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els 

indrets on es generin el major nombre de desplaçaments” comentat a l’aparat 5. Propostes 

dels Plans d’Ordenació), la xarxa d’itineraris per a bicicleta del nucli urbà a l’esquerra de la 

riera no té una bona connexió amb el nucli de la dreta formant dues xarxes aïllades, i per tant, 

no es compleix l’”article 17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus”. 

 

Un altre problema associat a aquestes xarxes és que actuen de manera intramunicipal i aïllada, 

és a dir, afavoreixen la mobilitat sostenible en quant a desplaçaments interns. Per aquest 

motiu, es considera convenient que aquest projecte connecti les dues xarxes previstes 

fomentant la mobilitat sostenible entre Cabrils i Vilassar de Mar, d’aquesta manera els 

ciutadans de Cabrils també podrien desplaçar-se als centres d’atracció del municipi de Vilassar 

de Mar i viceversa, sense que l’ús del vehicle privat fos essencial per a moure’s. 

 

Per aconseguir unir les xarxes proposades de Cabrils i Vilassar, el present projecte proposa un 

espai destinat a les bicicletes i als vianants paral·lel a la BV-5022 que connecti el Pla d’Actuació 

Urbanística “El Barato” de Vilassar de Mar amb el Camí Moncatbrer de Cabrils, un camí 

perpendicular a la BV-5022. La figura 6.3. mostra el traçat del nou espai públic que transcorre 

al llarg de la carretera BV-5022.  
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Figura 6.3. Plànol de la futura xarxa d’itineraris per a bicicletes a Cabrils i Vilassar de Mar incloent-hi el traçat el 
nou espai proposat pel present projecte. Fonts: ICC, Plans d’Ordenació de Cabrils i Vilassar de Mar i els projectes 
previstos de la cruïlla BV-5022 amb l’Av. Carles III i l’adequació de la branca sud de la BV-5022 com a vial urbà .  
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A la figura 6.1. s’aprecia que la xarxa d’itineraris per a bicicleta del nucli urbà de Vilassar de 

Mar a la banda esquerra de la riera no té una bona connexió amb el nucli de la dreta formant 

dues xarxes aïllades, de fet a la figura 6.4. es pot veure que actualment no hi ha cap connexió 

entre el carrer Lluís companys i la cruïlla entre l’Avinguda Carles III i la BV-5022. Tal i com s’ha 

comentat amb anterioritat,  està previst unir l’Av. Carles III amb el carrer Lluís Companys per 

sobre la riera (veure la figura 4.2.). Un cop s’hagi materialitzat aquest projecte s’aconseguirà 

augmentar la permeabilitat i connectivitat dels nuclis drets i esquerre de la riera pel que fa a 

usuaris que es desplacen a peu. Tanmateix, les xarxes ciclables continuaran aïllades (veure 

xarxa prevista de la figura 6.1.), per aquesta raó, el present projecte, a més de preveure un 

traçat que uneixi Cabrils i Vilassar de Mar també creu convenient un tram d’espai públic 

destinat a les bicicletes i vianants situat a l’Avinguda Carles III (figura 6.3.) que té com a 

finalitat connectar les dues xarxes d’itineraris per a bicicletes aïllades proposades per Vilassar 

de Mar assegurant així la connectivitat entre les diferents urbanitzacions del municipi amb els 

principals centres d’atracció de viatges.  Tanmateix, aquest projecte no duu a terme cap 

disseny ni estudi d’aquest tram perquè està separat del traçat que unirà Vilassar de Mar i 

Cabrils i presenta unes característiques molt diferents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta del present projecte és la que uneix els dos municipis amb un tram recta al llarg de 

la BV-5022, per tant, el més ràpid. No obstant, abans de definir definitivament el traçat cal que 

ens assegurem que no es superen els pendents màxims. En el cas dels itineraris per a vianants, 

el “Codi d’accessibilitat” fixa el pendent màxim en un 8%, i només en casos excepcionals, 

degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En el cas dels carrils bicis, la guia de 

“Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya” estableix que el pendent 

màxim no pot superar, amb caràcter general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, 

degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%. 

 

A la figura 6.5. es poden apreciar que les zones amb major pendent es troben al voltant del 

municipi de Cabrils. En canvi, els pendents associats a la riera de Cabrils i a tot Vilassar de Mar 

acostumen a ser sempre inferiors al 5%. En consegüent, el nou espai destinat a les bicicletes i 

Figura 6.4. Carril bici al carrer de Lluís Companys que finalitza 
a l’arribar a la riera de Cabrils. Municipi de Vilassar de Mar.  
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als vianants proposat pel present projecte tindrà sempre un pendent menor al 5%  (el pendent 

mitjà de l'espai vial proposat és de 3,65%), excepte en un tram reduït (de 100 metres 

aproximadament) on s’incrementa fins arribar al 9%. Aquest tram correspon a la rampa que 

permet salvar el desnivell que enllaça l'Avinguda del Progrés amb la BV-5022.   

 

 
 

 

 

 

A continuació es mostra un plànol amb el nou espai proposat pel projecte i el punt i la direcció 

de diferents fotografies sobre els diversos trams on es vol dur a terme l’actuació. A més a més, 

s’ha dividit el traçat en 8 trams, atès que actualment cada una d’ells té unes característiques i 

dimensions diferents: 

 

Figura 6.5. Mapa dels pendents de l’àmbit del projecte i el seu entorn. Font: 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada a Cabrils. 
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Figura 6.6. Plànol del traçat el nou espai proposat pel present projecte dividit en trams. S’inclouen les posicions i 
les direccions de les fotografies representatives de cada un dels trams. Font: ICC. 
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El tram 1 (figura 6.6.) connecta la futura zona verda del Pla parcial d’”El Barato” amb el polígon 

industrial de “Els Garrofers” A la figura 6.7. es pot veure la situació actual on s’ubicarà la zona 

verda de “El Barato”, mentre que la figura 6.8. mostra l’actual vorera que, tot i ser de més de 2 

metres d’amplada no és utilitzada pels ciclistes que baixen des de Cabrils. 

 

 

 

 

 

 

El tram 2 (figura 6.6.) és el que creua l’Avinguda del Progrés. En aquest tram es contemplen 

dues alternatives, ambdues passen per una desviació de la BV-5022 que enllaça la carretera 

amb l’Av. del Progrés connectant així els municipis de Cabrils i Vilassar de Mar amb la zona 

industrial de “Els Garrofers”. La primera alternativa, indicada amb blau a la figura 6.6., es situa 

a la part est de la BV-5022, aquesta alternativa passa per demolir algunes parets i altre 

mobiliari de propietat privada (figura 6.9.). D’altra banda, l’alternativa 2, indicada amb  vermell 

a la figura 6.6., no requereix cap demolició ja que el nou espai passaria per una zona ocupada 

per vegetació poc abundant, tanmateix, aquesta alternativa només és factible si s’inclouen dos 

passos de vianants a la BV-5022, i per tant, es condiciona el trànsit. A l’”Annex 6: Estudi 

d’alternatives” es discutirà quines avantatges i desavantatges tenen cadascuna de les 

alternatives. No s’ha considerat cap alternativa que es situï als extrems de l’actual BV-5022 

perquè els vorals són massa estrets, i a més, els vianants i ciclistes que volguessin accedir a la 

zona industria haurien de prendre la desviació actual que enllaça amb l’Av. del Progrés, la qual, 

com hem dit, no té voreres. 

 

Figura 6.7. Vista de la ubicació de la futura 
zona verda d’”El Barato” de Vilassar de Mar. 
Veure la posició i direcció de la fotografia a la 
figura 6.6. 

Figura 6.8. Vista de l’espai viari entre el nucli urbà 
de Vilassar de Mar i el polígon industrial “Els 
Garrofers”. Veure la posició i direcció de la 
fotografia a la figura 6.6. 
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El tram 3 fa referència al pont de la BV-5022 que travessa la C-32 (figura 6.11.). En aquest tram 

també tenim dues alternatives de traçat que senzillament són la continuació de les alternatives 

anteriors. En aquest tram, el nou espai destinat a les bicicletes i als vianants passarà per un 

dels marges del pont i serà necessària una ampliació de la vorera mitjançant una mènsula o 

voladís per tal que els usuaris transitin amb seguretat i confort de manera segregada a la 

calçada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els trams 4 i 5 uneixen el pont que passa per sobre la C-32 amb els afores de Cabrils, al voltant 

d’aquests trams hi trobem zones verdes de reserva i zones dedicades a l’activitat agrària. Tant 

a la figura 6.12. com a la figura 6.13. es pot observar la zona verda de reserva (zona 

ornamental o de refugi) i unes voreres que tot i no ser estretes, no arriben als 2 metres 

d’amplada. A més, a la figura 6.13. també s’aprecien dues estacions de l’autobús C-12 i un 

semàfor. 

 

 

Figura 6.9. Vista de la ubicació de l’ Alternativa 1. 
Veure la posició i direcció de la fotografia a la 
figura 6.6. 

Figura 6.10. Vista de la ubicació de l’ Alternativa 
2. Veure la posició i direcció de la fotografia a la 
figura 6.6. 

 

Figura 6.11. Vista del pont de la BV-5022 que travessa la C-32 per sobre. 
Veure la posició i direcció de la fotografia a la figura 6.6. 

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 4: Estudi de la mobilitat 

 

 
 68 

 

 

 

El tram 6 correspon al sector del projecte que ocupa part del jardí del Laboratori 

Agroalimentari. A la figura 6.14. es pot veure que l’actual vorera és molt estreta (0,5 metres 

aproximadament). En consegüent, en aquest tram cal expropiar part del terreny del Laboratori 

Agroalimentari tot i que no és necessària cap demolició d’edificis. 

 

 

 

 

El tram 7 és el que connecta el Laboratori Agroalimentari amb el nucli urbà de Cabrils. A la 

figura 6.15. s’observa que en aquest tram no hi ha vorera i els vianants estan obligats a 

transitar pel voral. El tram sense vorera (tram 7 a la figura 6.6. és el més extens de tot el 

projecte). A la figura 6.16 s’observa el punt on acaba l’espai públic destinat a bicicletes i 

vianants proposat pel projecte. S’ha triat aquest punt com a fi de l’itinerari per a bicicletes i 

vianants perquè aquest tram (tram 7) no té voreres, i en consegüent, és un tram insegur que 

necessita ser condicionat i millorat per tal de segregar-lo de la calçada. A més, el final del tram 

7 és el punt on comença el municipi de Cabrils i el Passeig de Cabrils que transcorre paral·lel a 

la carretera BV-5022 i permet la circulació segura de vianants i ciclistes (a la figura 6.16. 

Figura 6.13. Vista del tram 5. Veure la posició i 
direcció de la fotografia a la figura 6.6. 

 

Figura 6.12. Vista del tram 4. Veure la posició i 
direcció de la fotografia a la figura 6.6. 

Figura 6.14. Vista del tram 6 corresponent a la zona del Laboratori 
Agroalimentari. Veure la posició i direcció de la fotografia a la figura 6.6. 
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s’aprecia el començament d’aquest passeig). És important ressaltar que l’espai públic destinat 

a les bicicletes i vianants d’aquest projecte coincideix amb part de l’itinerari per a bicicletes de 

la xarxa proposada pel POUM de Cabrils (figura 5.5.). 

 

 

 

 

 

Tot i que no intervingui en el traçat del nou espai destinat a bicicletes i vianants, és important 

recordar la presència del transport públic, per aquest motiu, també es considera convenient 

integrar les parades dels autobusos amb la xarxa proposada pel projecte, per fer-ho caldrà 

millorar les condicions actuals de les parades instal·lant-hi marquesines ben il·luminades i 

millorar-ne l’entorn. 

 

Per últim, cal esmentar el tram 8 (figura 6.6.) que correspon a l’Avinguda Carles III de Vilassar 

de Mar i que permetria connectar les xarxes previstes d’itineraris per a bicicletes a les dues 

bandes de la riera. Aquest projecte no duu a terme cap disseny ni estudi d’aquest tram perquè 

està separat del traçat que unirà Vilassar de Mar i Cabrils i presenta unes característiques molt 

diferents. Tanmateix, es vol fer èmfasis en la importància que tindria connectar el carrer Luís 

Companys i l’Av. Carles III.  A la figura 6.17. s’observa la distribució espacial actual de l’espai 

viari (Avinguda amb 1 carril per a cada sentit de circulació, 4 files d’aparcament i voreres d’uns 

2 metres d’amplada a cadascun dels costats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15. Vista del tram 7. Tram on no hi ha 
voreres. Veure la posició i direcció de la 
fotografia a la figura 6.6. 

Figura 6.16. Vista del la fi del tram 7. A la dreta 
s’aprecia el Passeig de Carbils, mentre que a 
l’esquerra s’observa la BV-5022 i el cartell d’entrada 
a Cabrils. Veure la posició i direcció de la fotografia 
a la figura 6.6. 

Figura 6.17. Vista de l’Av. Carles III de Vilassar de Mar. Veure la posició i 
direcció de la fotografia a la figura 6.6. 
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Apèndix 1. Enquesta mobilitat 
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Enquesta mobilitat 

 

 

Data:                                .          Dia feiner:   Sí                        No 

Hora:                               . 

Mobilitat obligada:  Sí                        No 

Raó del viatge:                                                     .  

Mode de transport utilitzat:                                                             . 

Origen:                                             .                           Destinació:                                             . 
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1. Introducció 

Aquest annex té per objectiu principal analitzar el planejament urbanístic vigent dels municipis 

de Vilassar de Mar i Cabrils. En aquest apartat cal estudiar detalladament els Plans d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Cabrils i Vilassar de Mar, ja que aquests ens permeten 

conèixer la classificació del sòl, les zones de creixement i les parcel·les reservades a futurs 

desenvolupaments urbanístics que es poden veure afectades pel nou espai públic destinat als 

vianants i ciclistes. 

 

Abans de res, cal definir què és un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquest és 

l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i li correspon: 

- Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable 

i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament. 

- Definir un model d'implantació urbanística (necessitats de creixement, tipologies 

d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les 

determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models 

d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i 

atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional. 

- Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-

ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi 

ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Cabrils revisa el planejament urbanístic general fins 

ara vigent, constituït pel Text Refós del Pla general d’ordenació aprovat el 1990 i el Text Refós 

aprovat el 1999, el qual incorpora les modificacions puntuals i el planejament derivat, així com 

estudis de detall i unitats o polígons d’actuació que s’havien anat aprovant al llarg dels anys 

anteriors. La revisió del Pla general d’ordenació (PGO) vigent es concreta ara en la redacció 

d’un Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), d’acord amb els criteris i determinacions 

de la Llei d’urbanisme de  Catalunya (LU) i del Reglament (RLU), així com de la legislació  estatal 

i normativa sectorial d’aplicació. D’altra banda, han transcorregut més de vint anys des del Pla 

general d’ordenació de 1990, període que també per sí mateix justifica la redacció d’un nou 

Pla. El 21 de juny del 2010 va ser aprovat inicialment l’avanç del POUM de Cabrils pel Ple de 

l’Ajuntament. 

 

Pel que fa al municipi de Vilassar de Mar, el Planejament General Urbanístic vigent és el PGOU 

aprovat definitivament el 22 de juny de 1999. L’any 2006 es va aprovar el Text Refós de les 

Normes Urbanístiques que incorpora les modificacions i desenvolupament urbanístic fins 

aleshores. 
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2. Usos del sòl 

En aquest apartat s’analitzen quins són els diferents usos del sòl. Sabent quines zones del sòl 

són urbanitzables podem saber cap a on pot créixer el nucli urbà. En la figura 2.2. es mostra un 

mapa informatiu del règim d’usos del sòl de l’àmbit d’estudi. Aquesta imatge indica també la 

proposta del nou espai públic on podran transitar bicicletes i vianants, incloent-hi les dues 

alternatives que travessen l’Avinguda del Progrés. D’altra banda, les figures 2.3. i 2.4. mostren 

de manera detallada els plànols dels usos del sòl dels municipis de Cabrils i Vilassar de Mar 

respectivament. En aquests casos també s’ha traçat la proposta amb les diferents alternatives. 

 

A la figura 2.2. es pot apreciar que bona part del traçat proposat es troba en sòl no 

urbanitzable. L’únic tram de la proposta en què el traçat travessa sòl urbà és al començament 

del municipi de Cabrils, un servei qualificat com a A2b, Investigació i recerca (figura 2.3.). 

Concretament, en aquest sòl urbà s’hi ubica el Laboratori Agroalimentari (figura 2.1.), malgrat 

que l’edifici no entri en conflicte amb el traçat de la proposta, part del nou espai públic es 

troba dins la parcel·la de sòl urbà, per tant, si es procedeix a l’expropiació del terreny necessari 

es produiria una reducció del sòl de la parcel·la, i en conseqüent, un augment de l’índex 

d’edificabilitat.  

 

Dins al terme de Cabrils, la proposta travessa tres tipus de sistemes (espais d’ús públic i, 

generalment, de domini públic): el sistema d’espais lliures i zones verdes qualificat com a 

reserva (SV4 a la figura 2.3.) ubicat a l’entrada del municipi un cop travessada l’autopista C-32 

pel pont superior, el sistema de serveis tècnics i ambientals (ST a la figura 2.3.) i el sistema viari 

qualificat com a xarxa bàsica local, és a dir, la carretera BV-5022 i el seu marge. La zona de 

reserva SV4 fa referència a espais lliures per a la protecció d’infraestructures o serveis. Cal 

esmentar que gran part del nou espai públic situat al marge franqueja amb sòl no urbanitzable 

de caràcter agrícola (N1a a la figura 2.3.). 

 

En el cas de Vilassar de Mar, el tram sense alternatives indicat en verd que arriba fins el nucli 

urbà de Vilassar de Mar es troba en sòl no urbanitzable (figura 2.4.), aquest tram connecta els 

polígons industrials dels Garrofers amb el carrer Manuel Roca, perpendicular a la carretera BV-

5022 i punt on inicia el nucli urbà. En aquest tram, el nou espai públic es situa en una zona 

qualificada com a protecció del sistema de comunicacions (1b a la figura 2.4.) i franqueja una 

zona agrícola (21 a la figura 2.4.) al llarg del tram esmentat. Pel que fa a les dues alternatives, 

l’alternativa 1 passa una zona industrial qualificada com a aïllada intensiva (14b GI a la figura 

2.4.). En canvi l’alternativa 2 passa per una zona amb sòl no urbanitzable qualificada amb el 

número 1 (sistema de comunicacions), a més a més, aquesta segona alternativa franqueja un 

sistema hidrogràfic, la riera de Cabrils.  
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Figura 2.1. Laboratori agroalimentari ubicat al sud de Cabrils. 
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Figura 2.2. Classificació del sòl de l’àmbit d’estudi segons el mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 
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Figura 2.3. Classificació del sòl de l’àmbit d’estudi en el municipi de Cabrils segons el planejament general. 
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Figura 2.4. Classificació del sòl de l’àmbit d’estudi en el municipi de Vilassar de Mar segons el planejament general. 
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3. Projectes previstos dels Plans Generals d’Ordenació Urbanística 

En aquest apartat s’avaluen els projectes previstos dins els Plans Generals d’Ordenació 

Urbanística que poden condicionar el present projecte. En el cas del Vilassar de Mar destaquen 

les modificació Puntuals del Pla General de Can Vives, Les Pinedes i en l’àmbit del carrer 

Manuel Roca-el Barato i els següents projectes previstos: “Projecte d’urbanització per adequar 

com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils BV-5022, entre la carretera N-II fins a 

l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres Vials del seu entorn” i “Projecte d’intersecció a la 

cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda Carles III de Vilassar de Mar” (figura 3.1.). 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu del Polígon d’Actuació urbanística “El Barato” aprovat el març del 2009 és el de fer 

un carrer i una zona verda per donar una nova façana a la ciutat. Amb aquesta actuació es vol 

millorar els límits del sòl urbà amb el sòl agrícola. D’altra banda es pretén crear sòl residencial 

per fer front a la demanda social, fent èmfasi en els habitatges de protecció pública. Aquesta 

modificació també contempla la construcció d’una escola bressol, fet que comença a resoldre 

la falta d’equipaments al barri del “Barato” de Vilassar de Mar. Des del punt de vista de la 

Figura 3.1. Polígons d’Actuació de Can Vives, El Barato i Les Pinedes, i 
projectes cruïlla i adequació de la BV-5022 i el seu entorn com a vials urbans. 
Font: Modificacions del PGOU i projectes de la Diputació de Barcelona.  
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seguretat viària, es considera adequada la inclusió d’un semàfor a la carretera de Cabrils, a 

l’alçada de la intersecció entre la BV-5022 i el carrer Manuel Roca, atès que és el primer punt 

d’accés a la trama urbana, i serviria com a element limitador de la velocitat. A les figures 3.2. i 

3.3. es poden observar la situació actual i futura de l’àmbit del carrer Manuel Roca-el Barato. 

 

 
 
 

 

D’altra banda, la modificació puntual de Can Vives (veure ubicació a la figura 3.1.) del PGOU de 

Vilassar de Mar, aprovada el desembre del 2009, pretén desenvolupar els terrenys situats 

entre el carrer Marina i el cementiri per assolir els següents objectius, tot ells d’interès públic:  

 

 Crear sòl residencial necessari per fer front a la demanda social per construir habitatge 

de protecció pública, fixant una important reserva d’habitatges de protecció pública 

superior al 70% del sostre edificable.  

 Obtenir la reserva de sòl adjunt al cementiri com a reserva d’equipament per possibles 

serveis funeraris i aparcament del propi cementiri.  

 Crear un important espai lliure públic que garanteixi la connectivitat dels espais 

naturals i agrícoles del municipi. 

 

 

Figura 3.2. Situació actual l’àmbit del 
carrer Manuel Roca-el Barato. Font: 
Modificació puntual del PGOU.  

Figura 3.3. Situació futura de l’àmbit del carrer Manuel 
Roca-el Barato. Font: Modificació puntual del PGOU.  

Figura 3.3. Situació actual de Can Vives. Font: 
Modificació puntual de Can Vives del PGOU.  

Figura 3.4. Situació futura de Can Vives. Font: 
Modificació puntual de Can Vives del PGOU.  
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El Pla parcial de Les Pinedes està sent desenvolupat actualment. Aquesta modificació puntual 

es pot apreciar en el plànol de la figura 3.5. on s’indiquen amb color les zones modificades del 

Pla parcial. La modificació té l’objectiu de fer habitatge de règim de protecció pública, de 

lloguer bàsicament, és a dir, un habitatge assequible i funcional per la gent jove i gent gran, 

amb serveis comunitaris. A més a més, aquesta modificació també contempla l’ampliació de la 

zona verda (figura 3.5.). 

 

 

El “Projecte d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils 

BV-5022, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres Vials del seu 

entorn” aprovat definitivament el 23 de maig del 2013, proposa unes actuacions que milloren 

la xarxa per a vianants i que condicionen el projecte (figura 3.6.). Els objectius principals del 

projecte són: 

 

 Millorar la seguretat de la carretera de Cabrils (BV-5022), tant pel que fa a vianants 

com a vehicles. 

 Millorar l’accessibilitat dels vianants redefinint les voreres i guals en uns carrers molts 

cèntrics del municipi. 

 Millorar la permeabilitat en el nucli antic, d’aquesta forma es vol facilitar el comerç i el 

passeig entre marges de la riera unint millor el nucli antic dret (on s’ubiquen l’església, 

el mercat i l’ajuntament) amb el nucli esquerra (on es situen el CAP, l’institut i la 

biblioteca). 

Figura 3.5. Plànol de la modificació del PGOU sector Les Pinedes. Font: Modificació puntual del 
PGOU sector Les Pinedes. 
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El “Projecte d’intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda Carles III de Vilassar 

de Mar” (veure figura 3.7.) té, per una banda, la finalitat de connectar el barri de les Pinedes 

amb la trama urbana situada al marge esquerre de la Riera de Cabrils; i per l’altra, desviar part 

del trànsit de Cabrils, pel carrer Lluís Companys cap a la carretera N-II, i així pacificar l’actual 

carretera BV-5022, i poder-la transformar en una via urbana. De l’”Estudi d’avaluació de 

l’impacte del trànsit a la cruïlla” es conclou que la solució més factible és la cruïlla 

semaforitzada (veure figura 3.7.). Amb el sistema viari actual, la regulació semafòrica que 

correspon és la de 4 fases. A mesura que es consolidi el sector de les Pinedes, anirà 

augmentant el grau de saturació. Per resoldre-ho, caldrà anar a un escenari de mobilitat 

sostenible, reduint els nivells de trànsit. També es preveu en un futur, convertir el tram sud de 

la carretera de Cabrils en una via de sentit únic (Projecte anterior), el que augmentaria la 

capacitat de la cruïlla. A més a més, si la branca sud de la BV-5022 esdevé una via de sentit 

únic es poden ampliar l’amplada de les voreres potenciant aquest carrer com a un important 

eix de vianants que vertebri la trama urbana de Vilassar de Mar de nord a sud. 

 

Figura 3.6. Plànol de la nova xarxa vial a la branca sud de la carretera BV-5022 i al seu entorn. Font: 
Projecte d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils BV-
5022, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres Vials del seu entorn. 
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És important esmentar que aquestes modificacions puntuals i projectes de Vilassar de Mar 

tenen l’objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible. Per fer-ho, l’”Estudi d’avaluació 

de mobilitat generada de la Modificació puntual del PGOU al sector el Barato de Vilassar de 

Mar”  proposa una xarxa d’itineraris principals per a vianants que uneixin els pols d’atracció de 

desplaçaments de la població, de manera que en aquestes vies, els vianants tinguin la prioritat 

i es puguin sentir segurs. En l’apartat 5 de l’”Annex 4: Estudi de la mobilitat” es pot veure de 

manera detallada les característiques de les xarxes proposades.  

 

Pel que fa al municipi de Cabrils, el POUM contempla 26 sectors, 22 en sòl urbà (15 Polígons 

d’Actuació Urbanística  i 7 Plans de Millora Urbana) i 4 en sòl urbanitzable (3 en sòl 

urbanitzable delimitat i 1 en sòl urbanitzable no delimitat). Els diferents sectors es mostren a la 

figura 3.8..  

 

 

Figura 3.7. Plànol de la intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Av. 
Carles III. Font: Projecte d’intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Av. 
Carles III de Vilassar de Mar. 
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En el cas de Cabrils no hi ha cap modificació puntual que entri en conflicte amb el present 

projecte, no obstant, l’avanç del POUM contempla un sector de planejament parcial anomenat 

Parc empresarial-2 (SUD-3 en figura 3.8) en el que es pretén desenvolupar activitat econòmica. 

En la imatge inferior s’aprecia que el nou espai per a bicicletes i vianants del present projecte 

solapa parcialment el sector. No obstant, la zona afectada està qualificada com a SV4 – 

Sistema d’espais lliures i zones verdes – Reserva, en canvi, la zona on s’hi vol desenvolupar 

activitat econòmica vinculada a l’agricultura (zona D2) no es veu afectada pel projecte del nou 

espai viari (veure figura 3.9.).  

 

Figura 3.8. Plànol dels diferents sectors segons les qualificacions de sòl. Font: Avanç del POUM de Cabrils 
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4. Informació cadastral 

Un altre aspecte important a tenir en compte un cop definit el traçat de la proposta del 

projecte és la informació cadastral. El cadastre defineix el número y superfície de les parcel·les 

de la zona. A continuació, es mostren les diferents parcel·les del tram d’estudi mitjançant la 

informació cadastral disponible al web de la Dirección General del Catastro. D’aquesta manera 

podem determinar les possibles expropiacions que s'han de fer en el projecte de 

condicionament de la carretera.  

 

A la figura 4.1. s’il·lustra la informació cadastral del sector del projecte dins el municipi de 

Vilassar de Mar. El tram sense alternatives indicat en verd que connecta el polígon dels 

Garrofers amb el nucli urbà de Vilassar de Mar es troba dins d’algunes parcel·les on s’hi 

desenvolupa activitat agrícola. Concretament afecta a les parcel·les  59 (Mas Serra), 12 i 79 

(ambdues del Mas Pagès). Aquestes parcel·les es poden dividir en subparcel·les representades 

amb lletres en la figura 3.1. segons el tipus de cultiu. La proposta del projecte afecta a les 

Figura 3.9. Plànol de les diferents qualificacions de sòl del sector de planejament parcial 
Parc empresarial-2 (SUD-3). Font: Fitxes dels sectors de l’Avanç del POUM de Cabrils 
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subparcel·les “a” (pastura) i “d” (cultiu improductiu) del Mas Serra, les subparcel·les “a” (hort 

especial), “c” i “i” (cultius improductius) de la parcel·la 12 i la subparcel·la “b” (hort especial) 

de la parcel·la 79. 

 

 

 

 

Pel que fa als trams de les alternatives que connecten la BV-5022 amb el polígon dels 

Garrofers, a la figura 4.2. es pot apreciar aprecia que l’alternativa 2 no trepitja cap propietat 

privada, en canvi, l’alternativa 1 marcada en blau té un petit tram dins la parcel·la 01 de l’illa 

de cases 85603. En la figura 4.2. també es pot veure que l’alternativa 1 passa pel costat de la 

parcel·la 01 de l’illa de cases 86601 corresponent al polígon industrial de l’empresa Conserves 

DANI S.A., de fet en aquest tram el futur espai públic es situa sobre d’un dels actuals accessos 

del polígon de Conserves DANI S.A. 

Figura 4.1. Parcel·les i subparcel·les del tram del projecte situat al municipi de Vilassar de Mar. Font: 
Dirección General del Catastro. 
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A continuació es mostra una imatge (figura 4.3.) on hi ha superposades tres capes: l’ortofoto 

del 2012, la divisió parcel·lària de la zona agrícola del Mas Serra i Mas Pagès i el règim d’usos 

del sòl. És interessant observar que la zona qualificada com a “Sòl no urbanitzable. Sistemes de 

protecció” ocupa la vorera actual i part de les parcel·les  dels Masos en zona agrícola. A la 

figura 4.3. no s’ha dibuixat el traçat del nou espai per apreciar millor els límits parcel·laris, el 

traçat ocuparia l’actual vorera i part de la parcel·la situada en “Sòl no urbanitzable. Sistemes 

de protecció ” on actualment s’hi desenvolupen activitats agrícoles. A la figura 4.3. també 

s’observen els límits de parcel·la que delimiten els polígons industrials, la carretera BV-5022 i 

la riera de Cabrils.  

Figura 4.2. Illes de cases, parcel·les i subparcel·les del tram del projecte situat a la zona industrial Els 
Garrofers entre Vilassar de Mar i Cabrils. Font: ICC i Dirección General del Catastro. 
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Per entendre millor l’ordre de magnitud de la calçada i de la vorera d’aquest tram, s’adjunta 

també una fotografia de l’espai on es situaria el nou passeig (figura 4.4.). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, en el municipi de Cabrils hi ha tres parcel·les (1, 14, 21 i 65) que entren en 

conflicte amb el traçat proposat (figura 4.5.). Les subparcel·les “h” (pastura) i “e” (conreu de 

regadiu) de la parcel·la 1 i la subparcel·la “d” (cultiu improductiu) de la parcel·la 21 són les 

àrees agrícoles afectades pel nou espai del projecte que corresponen a sòl no urbanitzable 

qualificat com a “sistema viari”. La parcel·la 14 és una explanada qualificada com “Sistema de 

servei tècnic i ambiental – ST”. Per últim, la parcel·la 65 (figura 4.5.) correspon al Laboratori 

Figura 4.4. Fotografia del tram del projecte on no hi ha alternatives de traçat 
direcció Vilassar de Mar. 

 

Figura 4.3. Capes de la imatge: Ortofoto 2012, divisió parcel·lària i règim d’usos de sòl. Zona del projecte: 
Tram sense alternatives de Vilassar de Mar. Fonts: ICC i Dirección General del Catastro. 
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agroalimentari en sòl urbà. Tant la parcel·la 14 com la 65 es troben dins del sector de 

planejament parcial “Parc Empreserial-2” (a la figura 3.9. es pot veure la ubicació de la 

parcel·la 14 dins el sector).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 4.6. es mostra l’ortofoto del 2012 i la divisió parcel·lària de l’inici del municipi de 

Cabrils. En aquesta ortofoto es pot veure que el traçat de la proposta ocupa la vorera de l’espai 

viari i part de les parcel·les mencionades anteriorment. En concret, s’aprecia que el traçat del 

nou espai públic travessa les subparcel·les ”e” i “h” de la parcel·la 1 i una porció dels jardins de 

la parcel·la del Laboratori agroalimentari (parcel·la 65).  

 

Figura 4.5. Parcel·les i subparcel·les del tram del projecte situat al 
municipi de Cabrils. Font: Dirección General del Catastro. 
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Figura 4.6. Parcel·les i subparcel·les del tram del projecte situat al municipi de Cabrils sobre 
l’ortofoto del 2012. Font: Dirección General del Catastro i ICC. 
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5. Pla territorial metropolità de Barcelona 

A banda dels Plans Generals d’Ordenació Urbanística de Vilassar de Mar i Cabrils, el projecte 

també està condicionat per les directrius i consideracions que es proposen al Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona, aprovat  definitivament el 2010, que inclou la comarca del 

Maresme, i per tant, Cabrils i Vilassar de Mar. Les  qüestions relatives a les infraestructures i a 

la mobilitat territorial, als espais especialment protegits, als serveis i equipaments urbanístics 

generals, a l’habitatge i a les activitats econòmiques, incideixen directament o indirecta en 

l’obra que es vol dur a terme.  

 

Cal tenir en compte les següents  propostes ja aprovades pel Pla: 

 

- El trasllat de la línia de rodalia Barcelona-Mataró a l’interior,  per tal d’incrementar la 

cobertura territorial d’aquesta línia sobre uns nuclis urbans que s’han anat estenent 

cap a  l’interior tot millorant la qualitat ambiental de la façana costanera de les 

poblacions afectades. El traçat de la nova línia circularà pel nord del municipi de 

Vilassar de Mar (figura 5.1.). 

 

 
 

 

 

- El carril BUS/VAO entre Barcelona i Mataró per tal d’afavorir que els autobusos que 

accedeixin a la ciutat de Barcelona assoleixin uns temps de viatge més competitius.  

Per fer-ho el Pla proposa una plataformes segregades sobre les vies d’alta capacitat C-

31 i C-32 (figura 5.1.) 

  

 

Figura 5.1. Plànol de les infraestructures ferroviàries i de transport públic proposades pel Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona.  

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 5: Planejament urbanístic 

 
 

 
 22 

 

 

 

- El Pla Territorial Metropolità de Barcelona considera que el Maresme és un territori 

molt urbanitzat on les comunicacions perpendiculars a la costa estan en general 

resoltes, però no succeeix el mateix amb les que es produeixen en paral·lel. En aquest 

àmbit es proposa la creació d’un eix longitudinal que millori aquestes comunicacions i 

faci de via distribuïdora dels trànsits de l’autopista C-32. Per dur a terme aquesta via 

distribuïdora entre Montgat i Pineda de Mar es vol trasllat el traçat de la nacional N-II 

a la franja de l’autopista C-32. Segons el Pla, aquesta via es pot substituir en alguns 

trams per una actuació sobre l’autopista C-32 seguint als condicionants d’implantació 

establerts per les vies complementàries d’eixos viaris existents dins de les vies 

estructurants primàries. A la figura 5.2. s’il·lustra el nou traçat de la C-32 paral·lela a la 

C-32 i la proposta del Pla d’integrar trams urbans de N-II.  

 

- El Pla també recull algunes propostes referents als espais naturals. Es contempla un 

sistema d’espais obert que protegeix aquells corredors que connecten les àrees, 

bàsicament de muntanya, amb les situades arran de costa, de manera que es 

garanteixi l’arribada dels espais protegits fins al mar i s’eviti l’ocupació de la plana 

costanera sense solució de continuïtat, tal com estableix el Pla director urbanístic del 

sistema costaner (PDSUC) 

 

 

Totes aquestes propostes suggerides pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona comporten 

transformacions territorials que  afecten als municipis de Cabrils i Vilassar de Mar. A més, les 

noves plataformes BUS/VAO i infraestructures viàries i ferroviàries poden canviar el 

repartiment modal de la carretera BV-5022 (àmbit d’estudi), per tant, de cara a definir aquest 

projecte cal valorar totes les propostes mencionades anteriorment. 

Figura 5.2. Plànol de les infraestructures viàries proposades pel Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona.  
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6. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 

Per acabar, cal estudiar si l’àmbit del projecte està inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural 

(PEIN) o Xarxa Natura 2000. Tant el PEIN (aprovat Govern de la Generalitat de Catalunya) com 

la Xarxa Natura 2000 (aprovat per la Unió Europea) tenen l’objectiu de fer compatible la 

protecció de les espècies i els hàbitats naturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa. 

No obstant, malgrat tenir el mateix objectiu, en algunes ocasions els respectius plànols de les 

àrees de conservació o de protecció poden ser lleugerament diferents. 

 

Les figures 6.1. i 6.2. mostren els plànols del PEIN i Xarxa Natura 2000 respectivament, en els 

municipis de Cabrils i Vilassar de Mar. Ràpidament es pot observar que la l’àmbit del projecte 

(carretera BV-5022 que uneix Vilassar de Mar i Cabrils) es troba fora de qualsevol espai natural 

a protegir o conservar. A les figures 6.1. i 6.2 hi ha representat “La Conreria-Sant Mateu-

Céllecs”, un espai natural que envolta el municipi de Cabrils. Val a dir que està previst ampliar 

l’espai protegit pel PEIN i la Xarxa Natura 2000, tot baixant la cota dels 350 metres fins al límit 

amb les urbanitzacions, cobrint terres agrícoles que havien quedat abandonades. Tanmateix, 

l’àmbit del projecte no queda afectat pel futur espai natural protegit.  

 

Figura 6.1. Pla d’Espais d’Interès Natural. En 
verd es mostren els espais naturals a protegir o 
conservar. 

 

Figura 6.2. Xarxa Natura 2000. En groc es 
mostren els espais naturals a protegir o 
conservar. 
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1. Introducció1. INTRODUCC 

L'estudi d'alternatives té com objectiu analitzar els diferents paràmetres que afecten de 

manera directa o indirecta a un determinat territori al voltant d'una actuació que es pretengui 

fer. En aquest annex es plantegen dues alternatives del traçat per superar el pas de l'Avinguda 

del Progrés. També s'analitzen quatre alternatives en quant al repartiment del nou espai viari. 

En consegüent, en aquest annex es descriurà i s’analitzarà cada una de les alternatives per 

després fer un anàlisi multicriteri on s’avaluaran criteris econòmics, funcionals i 

mediambientals. 

 

Els aspectes principals que s'han tingut en compte a l'hora de plantejar les alternatives i 

escollir la més adequada, són: 

- Condicionar la carretera BV-5022 dotant-la d'un espai viari destinat a bicicletes i 

vianants.  

- Crear un espai públic per els ciclistes i vianants que garanteixi un circulació 

còmoda i segura pels usuaris. 

- Fomentar la mobilitat sostenible i crear un espai agradable pels futurs usuaris del 

passeig. 

- Millorar la connectivitat de la xarxa d'itineraris per a bicicletes i vianants dels dos 

municipis amb els centres d'atracció de viatges.  

- Crear una xarxa d'itineraris per a bicicletes i vianants continua.  

- Integrar les parades dels autobusos amb la xarxa proposada i millorar les 

condicions actuals de les parades. 

- Causar les mínimes molèsties als usuaris del vehicle privat de la BV-5022. 

- Limitar el cost total de l'obra.  

 

Un cop efectuades les anàlisis tècniques, econòmiques, socials i  ambientals, és necessari dur a 

terme la comparació de totes les variables que es conclouen d’aquests estudis de forma 

conjunta i integrada. Per aquest motiu, s'ha decidit emprar uns anàlisi multicritèria, que 

incorpora al procés de presa de decisions totes les variables del projecte. D’aquesta manera, es 

pot escollir la millor alternativa sota unes consideracions objectives . 

 
 

2. Situació actual i necessitat de millora. INTRODUCCI 

Actualment les connexions per poder arribar a Vilassar de Mar caminant des de Cabrils 

presenten importants deficiències. A la BV-5022, bona part del recorregut entre Cabrils i 

Vilassar de Mar les voreres són molt estretes, mesurant menys d’1 m d’amplada, i la ubicació 

de l’arbrat i del mobiliari urbà (pals telefònics, papereres...) comporta que l’amplada útil de la 

vorera sigui encara menor (veure figura 2.1.).  A més, no tot el recorregut disposa de voreres, 

de manera que, tant vianants com ciclistes estan obligats a circular per sobre la caçada o el 

voral en aquells trams de la BV-5022 on no hi ha vorera (figura 2.2.). Tampoc existeix cap 

infraestructura pensada per la bicicleta que comuniqui Cabrils amb Vilassar de Mar.  
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Degut a la falta de connexió entre la C-32 i la BV-5022 i al fet de que la BV-5022 sigui l’única via 

de comunicació entre Vilassar de Mar i Cabrils, la carretera BV-5022 suporta un volum 

important de trànsit amb una intensitat mitjana diària d’uns 12.960 vehicles, per tant, es creu 

convenient que en una zona tan transitada s’hi duguin a terme actuacions que permetin 

augmentar la seguretat dels vianants i ciclistes. A més a més, una bona connexió a peu o amb 

bicicleta no només serviria per garantir un accés segur entre els dos municipis, sinó que també 

podria convertir-se en un passeig que enllaci Cabrils amb el mar.  

 

Per aquest motiu, el present projecte té l’objectiu de millorar el condicionament del la 

carretera BV-5022 aconseguint una connexió entre Cabrils i Vilassar de Mar que permeti 

circular als ciclistes i vianants per un espai segregat físicament al dels vehicles motoritzats 

donant lloc a una mobilitat sostenible amb major seguretat i confort. Per fer-ho cal augmentar 

l’ampla de la via, planejar un nou repartiment de l’espai viari en favor de les bicicletes i els 

vianants, i estudiar la col·locació dels arbres i elements de mobiliari urbà que contribueixin a 

augmentar la qualitat urbana dels municipis i a crear un espai per on passejar. 

 

En aquest projecte també és necessari tenir en compte el transport públic. En concret, cal 

considerar la línia d’autobús C-12, operada per l’empresa Casas, que uneix Cabrils amb Vilassar 

de Mar i amb l’estació de ferrocarril de Vilassar de Mar de la línia R-1 de rodalies. El servei 

d’autobús urbà permet doncs una connexió directa amb Vilassar de Mar i de forma indirecta, 

mitjançant un transbordament a l’estació de tren Vilassar de Mar, amb els pobles de mar del 

Maresme i el Barcelonès. El projecte pretén fomentar la intermodalitat i crear una xarxa 

d’itineraris de bicicletes i vianants integrada amb la xarxa del transport públic. A més a més, es 

pretén millorar l’equipament de les parades dotant-les amb marquesines ben il·luminades i 

millorar-ne l’entorn. 

 

Figura 2.2. Tram de la BV-5022 on ciclistes i 
vianants han de transitar per la calçada o el 
voral. 

Figura 2.1. Desviació de la BV-5022 a Vilassar 
de Mar abans d’arribar a l’Av. Del Progrés. Les 
voreres són molt estretes i la presència de 
mobiliari urbà (enllumenat) comporta que 
l’amplada útil encara sigui menor.  
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A l'apartat 6 de l'Annex 4: Estudi de la mobilitat s'ha definit el traçat d'un espai viari destinat a 

les bicicletes i als vianants que transcorre paral·lel a la BV-5022 connectant el Pla d’Actuació 

Urbanística “El Barato” de Vilassar de Mar amb el Camí Moncatbrer de Cabrils, un camí 

perpendicular a la BV-5022. La figura 2.3. mostra el traçat del nou espai públic que discorre al 

llarg de la carretera BV-5022. S’ha considerat a més, un tram amb dues alternatives per 

travessar l’Avinguda del Progrés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Plànol del traçat el nou espai proposat pel present projecte dividit en trams. 
S’inclouen les posicions i les direccions de les fotografies representatives de cada un dels trams 
disponibles a l'apartat 6 de  l'"Annex 4: Estudi de la mobilitat" . Font: ICC. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 6: Estudi d'alternatives 

 

 
 6 

A l'apartat 6 de l'Annex 4: Estudi de la mobilitat s'ha justificat el traçat del projecte (figura 2.3.) 

argumentant que els planejaments urbanístics de Vilassar de Mar i Cabrils proposen unes 

xarxes d'itineraris per a bicicletes i vianants que actuen de manera intramunicipal i aïllada, és a 

dir, afavoreixen la mobilitat sostenible en quant a desplaçaments interns. Per aquest motiu, es 

considera convenient que aquest projecte connecti les dues xarxes previstes fomentant la 

mobilitat sostenible entre Cabrils i Vilassar de Mar, d’aquesta manera els ciutadans de Cabrils 

també podrien desplaçar-se als centres d’atracció del municipi de Vilassar de Mar i viceversa, 

sense que l’ús del vehicle privat fos essencial per a moure’s. 

 

D’altra banda, la xarxa d’itineraris per a bicicletes prevista pel planejament urbanístic de 

Vilassar de Mar, tot i ser extensa, presenta un petit problema. Tot i que aquesta xarxa 

aconsegueix assegurar la connectivitat amb els centres d’atracció de viatges, la xarxa 

d’itineraris per a bicicleta del nucli urbà a l’esquerra de la riera de Cabrils no té una bona 

connexió amb el nucli de la dreta formant dues xarxes aïllades, i per tant, no es compleix 

l’”article 17.3 del Decret 344/2006:Els itineraris per a bicicletes han de ser continus”.Per 

aquesta raó, el present projecte també considera que seria necessari un tram d’espai públic 

destinat a les bicicletes i vianants aïllat de la resta de la proposta del projecte, del qual no s'ha 

proposat cap solució però es creu convenient que s'estudiï en un projecte futur. Aquest tram 

està situat a l’Avinguda Carles III (tram 8 de la figura 2.3.) i té com a finalitat connectar les dues 

xarxes d’itineraris per a bicicletes aïllades proposades per Vilassar de Mar assegurant així la 

connectivitat entre les diferents urbanitzacions del municipi amb els principals centres 

d’atracció de viatges. 

 

És important consultar l'apartat 6 de l'Annex 4: Estudi de la mobilitat si es vol entendre millor 

el traçat de la solució adoptada i quines són les proposes de les xarxes d'itineraris per a 

bicicletes i vianants plantejades pels planejaments urbanístics. 

 

Aquest annex pretén descriure en detall les diferents alternatives en quant a repartiment de 

l'espai vial i escollir la més adient en funció d'uns criteris objectius. D'altra banda es 

plantejaran també les dues alternatives pel que fa al traçat de l'espai a l'alçada de l'Avinguda 

del Progrés (veure les alternatives de la figura 2.3.), un carrer important que dóna accés als 

polígons industrials dels “Els Garrofers”. 

 
 

3. Descripció de les alternatives 

En aquest apartat es detallen les diferents alternatives tant a nivell de traçat com de 

repartiment de l'espai públic que s'han considerat tècnicament viables.  

 

En apartats posteriors es presentaran els avantatges i inconvenients de cadascuna de les 

alternatives per tal de dur a terme una anàlisi muticritèria completa que ens permeti escollir 

les millors alternatives. 
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3.1. Alternatives en funció del repartiment de l'espai públic 

La distribució de l'espai, el mobiliari urbà i la vegetació condiciona l'aspecte estètic i funcional 

del passeig proposat. En aquest apartat s'han considerat quatre alternatives en funció del 

repartiment de l'espai i la posició dels elements principals que configuren l'espai públic. 

Cadascuna d'aquestes alternatives presenta certes avantatges i desavantatges que en apartats 

posteriors s'analitzaran per tal d'escollir la millor opció.  

 

Totes les alternatives conserven l'amplada actual de la calçada destinada al vehicle motoritzat 

(6,40 m) i incorporen un espai destinat a les bicicletes i als vianants, així mateix, totes les 

alternatives inclouen elements vegetals que permeten segregar els espais viaris en funció del 

mode de transport tot millorant la qualitat paisatgística i ambiental de l’espai urbanitzat.  

 

Per tal de definir correctament aquestes alternatives s'han tingut en compte els criteris pel 

dimensionament de l'espai viari comentats en l'Annex 12: Dimensionament de l''espais, 

mobiliari urbà i arbrat i que es resumeixen  en la taula 3.1. 

 
Paràmetre Valor del paràmetre 

Amplada mínima útil de l'espai destinat als vianants 2,0 m 

Amplada mínima útil pista bici bidireccional, carril bici 
protegit  bidireccional en zona urbana i vorera bici 

bidireccional 
2,0 m 

Amplada mínima útil carril bici bidireccional protegit en 
zona interurbana 

2,5 m 

Camí verd compartit amb vianants 4,0 m 

Velocitat de disseny de les bicicletes 25 km/h 

Pendent mig de l'àmbit del projecte 3,65% 

Distància mínima entre arbres 10 m 

Separació entre lluminàries (veure annex 8: Enllumenat 
públic) 

20 m 

 
 

Les quatre alternatives considerades son les següents: 

 

-  Alternativa a: Carril bici al mateix nivell que l'espai reservat als vianants sense separació 

vianants-ciclistes: Aquesta opció contempla una franja vegetal constituïda per arbres separats 

10 m i petits arbustos que segreguin l'espai destinat als vehicles motoritzats dels vianants i 

ciclistes, d'aquesta manera s'augmenta la seguretat i la confortabilitat dels usuaris del passeig.  

D'altra banda, aquesta alternativa no considera cap separació física entre el carril bici i la 

vorera destinada als vianants, únicament s'han utilitzat paviments de textures diferents per 

segregar els diferents usos; els vianants circulen per una vorera conformada per lloses de 

formigó mentre que els ciclistes es desplacen per sobre un ferm flexible constituït per una 

capa de 5 cm de mescla bituminosa sobre una capa de 25 cm de sòl-ciment (a l'Annex 7: Ferms 

i paviments s'especifiquen més detalladament les característiques d'aquest ferm). 

 

Taula 3.1. Paràmetres d’interès pel disseny de l’espai viari destinat a les bicicletes i vianants . 
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És habitual utilitzar colorants per aconseguir paviments de diferents tonalitats per tal de 

marcar l'espai destinat a les bicicletes. El color vermell s'aconsegueix mitjançant l'addició 

d'òxid de ferro al betum i el color verd s'aconsegueix amb l'addició de crom. No obstant, degut 

al seu elevat cost s'ha decidit emprar-lo únicament prop de les interseccions. 

 

El document "Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya" estableix, com a 

norma general, que tot tipus de mobiliari urbà (senyals, vegetació, papereres, semàfors...) 

tingui els caires arrodonits i es situï a la part externa de la vorera. En el nostre cas s'ha decidit 

que els bancs i les papereres s'ubicaran entres les zones reservades a la vegetació. 

 

A continuació es mostren tres imatges extretes d'una simulació 3D realitzada mitjançant 

l'AUTOCAD 3D que permet entendre quina és la distribució de l'espai viari de l'alternativa a: 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Simulació 3D de l'Alternativa a. 
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A la taula 3.2. es poden observar quines són les amplades i separacions amb les quals s'ha 

dissenyat el passeig de l'alternativa a. 

Figura 3.2. Simulació 3D de l'Alternativa a. 

 

 

Figura 3.3. Simulació 3D de l'Alternativa a. 
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Paràmetre  Valor 

Amplada carril bici 220 cm 

Pendent carril bici 2% 

Amplada vorera 240 cm 

Pendent vorera 2% 

Amplada espai vegetació 116 cm 

Llargada espai vegetació 1260 cm 

Separació arbres 1000 cm 

Separació lluminàries 2000 cm 

Separació bancs 2000 cm 

Amplada total 629 cm 

 

 

Ràpidament s'observa que els valors considerats per l'alternativa a compleixen les 

recomanacions establertes per les "Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya" (veure taula 3.1.). 

 

A l'Apèndix 1. hi ha els plànols en alçat i planta de l'alternativa a. A partir d'aquests es pot 

veure en detall els elements que configuren l'espai viari i quin espai ocupen. 

 

-  Alternativa b: Carril bici al mateix nivell que l'espai reservat als vianants amb separació 

vianants-ciclistes: Aquesta opció és semblant a l'anterior en quant a distribució de l'espai viari 

atès que també contempla una franja vegetal constituïda per arbres i petits arbustos que 

segreguin l'espai destinat als vehicles motoritzats dels vianants i ciclistes. 

 

Tanmateix, aquesta alternativa difereix de l'anterior perquè considera una separació física 

entre el carril bici i la vorera destinada als vianants conformada per una franja vegetal de 96 

cm. De la mateixa manera que l'alternativa anterior, el paviment dels vianants serà una vorera 

conformada per lloses de formigó mentre que el carril bici estarà format per un ferm flexible 

constituït per una capa de 5 cm de mescla bituminosa sobre una capa de 25 cm de sòl-ciment 

(a l'Annex 7: Ferms i paviments s'especifiquen més detalladament les característiques d'aquest 

ferm). 

 

A continuació es mostren tres imatges extretes d'una simulació 3D realitzada mitjançant 

l'AUTOCAD 3D que permet entendre quina és la distribució de l'espai viari de l'alternativa b: 

 

 

Taula 3.2. Paràmetres de l’espai viari de l'alternativa a . 
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Figura 3.5. Simulació 3D de l'Alternativa b. 

 

 

Figura 3.4. Simulació 3D de l'Alternativa b. 
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A la taula 3.3. es poden observar quines són les amplades i separacions amb les quals s'ha 

dissenyat el passeig de l'alternativa b. 

 

Paràmetre  Valor 

Amplada carril bici 200 cm 

Pendent carril bici 2% 

Amplada vorera 200 cm 

Pendent vorera 2% 

Amplada espai vegetació 1 116 cm 

Amplada espai vegetació nou 96 cm 

Llargada espai vegetació 1260 cm 

Separació arbres 1000 cm 

Separació lluminàries 2000 cm 

Separació bancs 2000 cm 

Amplada total 657 cm 

 

 

A la taula 3.3. s'observa que els valors considerats per l'alternativa b compleixen les 

recomanacions establertes per les "Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya" (veure taula 3.1.) però ho fan segons els valors mínims ja que amb la introducció 

de la nova franja vegetal s'ha decidit reduir l'amplada de la vorera i el carril bici al mínim per 

evitar un augment de cost conseqüent de l'ampliació del terraplè. Tot i així, l'amplada total 

continua sent major que la de l'alternativa a. 

Taula 3.3. Paràmetres de l’espai viari de l'alternativa b . 

 

Figura 3.6. Simulació 3D de l'Alternativa b. 
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A l'Apèndix 2. hi ha els plànols en alçat i planta de l'alternativa b. A partir d'aquests es pot 

veure en detall els elements que configuren l'espai viari i quin espai ocupen. 

 

- Alternativa c: Carril bici a diferent nivell que l'espai reservat als vianants: Aquesta 

alternativa contempla un carril bici al mateix nivell que la calçada dels vehicles motoritzats. En 

aquesta alternativa també es preveu una franja vegetal constituïda per arbres i petits arbustos 

que segreguin l'espai destinat vianants (vorera) de la resta de modes.  

 

L'espai destinat a les bicicletes està protegit mitjançant una sèrie de separadors sintètics que 

seran suficientment sòlids per tal d'evitar la intrusió dels vehicles que circulen per la calçada 

principal sobre la via reservada als ciclistes. Els separadors sintètics es col·locaran en un espai 

de 80 cm d'amplada entre el carril-bici i la calçada, d'aquesta manera s'incrementa la seguretat 

dels ciclistes. Es recorda que les recomanacions de la "Dirección General de Tráfico" fixen una 

separació entre carril-bici i calçada de 0,5 metres en zones urbanes i 0,8 metres en zones 

interurbanes. 

 

El paviment dels vianants serà una vorera conformada per lloses de formigó mentre que el 

carril bici estarà format per un ferm flexible constituït per una capa de 5 cm de mescla 

bituminosa sobre una capa de 25 cm de sòl-ciment (a l'Annex 7: Ferms i paviments 

s'especifiquen més detalladament les característiques d'aquest ferm). 

 

A continuació es mostren quatre imatges extretes d'una simulació 3D realitzada mitjançant 

l'AUTOCAD 3D que permet entendre quina és la distribució de l'espai viari de l'alternativa c: 

 

 Figura 3.7. Simulació 3D de l'Alternativa c. 
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Figura 3.9. Simulació 3D de l'Alternativa c. 

 

 

Figura 3.8. Simulació 3D de l'Alternativa c. 
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A la taula 3.4. es poden observar quines són les amplades i separacions amb les quals s'ha 

dissenyat el passeig de l'alternativa c. 

 

Paràmetre  Valor 

Amplada carril bici 230 cm 

Amplada zona de protecció 
caçada-carrilbici 

80 cm 

Pendent carril bici 2% 

Amplada vorera 200 cm 

Pendent vorera 2% 

Amplada espai vegetació 1 116 cm 

Llargada espai vegetació 1260 cm 

Separació arbres 1000 cm 

Separació lluminàries 2000 cm 

Separació bancs 2000 cm 

Amplada total 663 cm 

 

 

A la taula 3.4. s'observa que els valors considerats per la vorera de l'alternativa c compleixen 

les recomanacions establertes per les "Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya" (veure taula 3.1.) segons els valors mínims. En canvi, l'amplada del carril bici fixada 

en 230 cm és inferior als 250 cm recomanats (veure "Amplada mínima útil carril-bici 

bidireccional protegit en zona interurbana" taula 3.1.). Tot i que no es compleixen les 

recomanacions mínimes es considera que l'amplada de 230 cm és adequada donada la 

Taula 3.4. Paràmetres de l’espai viari de l'alternativa c . 

 

Figura 3.10. Simulació 3D de l'Alternativa c. 
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velocitat de disseny (25 km/h), la baixa densitat de ciclistes prevista (27 ciclistes diaris segons 

les previsions de l'Annex 4: Estudi de la mobilitat) i la baixa velocitat dels vehicles (velocitat 

màxima de 50 km/h).  

 

A l'Apèndix 3. hi ha els plànols en alçat i planta de l'alternativa c. A partir d'aquests es pot 

veure en detall els elements que configuren l'espai viari i quin espai ocupen. 

 

- Alternativa d: Camí verd: És una via mutliusos reservada a usuaris no motoritzats i amb un 

traçat independent al de les vies principals. El qualificatiu "verd" s'atribueix al fet de que els 

camins verds discorren per parcs, jardins i boscos. Els camins verds estan destinats a una 

tipologia molt variada de persones: ciclistes, vianants, persones amb mobilitat reduïda, 

patinadors, etc.  

 

Aquesta alternativa contempla un camí verd de 3,5 metres d'amplada amb una franja vegetal 

constituïda per arbres i petits arbustos que segreguin l'espai els ciclistes i vianants dels modes 

motoritzats. Aquesta franja vegetal té una amplada major a la de les anteriors alternatives 

(178 cm concretament). A més, es preveu una segona franja vegetal a l'altra marge del camí 

verd per tal de crear un espai aïllat envoltat de vegetació que permeti augmentar el confort 

dels usuaris.  

 

El paviment del camí verd consistirà en una llosa de formigó vibrat en massa HM-30 de 18 cm 

de gruix col·locat sobre una capa de 20 cm de tot-ú (veure figura 2.1. de l'Annex 7: Ferms i 

paviments per entendre el gruix de les capes). Per tal d'obtenir un formigó de color verd s'ha 

decidit afegir una addició d'òxid de crom. 

 

A continuació es mostren quatre imatges extretes d'una simulació 3D realitzada mitjançant 

l'AUTOCAD 3D que permet entendre quina és la distribució de l'espai viari de l'alternativa d: 
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Figura 3.11. Simulació 3D de l'Alternativa d. 

 

 

Figura 3.12. Simulació 3D de l'Alternativa d. 
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A la taula 3.5. es poden observar quines són les amplades i separacions amb les quals s'ha 

dissenyat el passeig de l'alternativa d. 

 

Paràmetre  Valor 

Amplada camí verd 350 cm 

Amplada espai vegetació 1 178 cm 

Pendent camí verd 2% 

Amplada espai vegetació 2 50 cm 

Separació arbres 1000 cm 

Separació lluminàries 2000 cm 

Separació bancs 2000 cm 

Amplada total 615 cm 

 

 

A la taula 3.5. s'observa que l'amplada considerada pel camí verd de l'alternativa d no 

compleix el mínim establert per les "Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya" (veure taula 3.1.) fixat en 4 metres. Tanmateix, l'amplada de 3,5 metres es 

considera adequada donada la velocitat de disseny dels ciclistes (25 km/h) i la baixa densitat 

de ciclistes i vianants prevista (27 ciclistes i 907 vianants diaris segons les previsions de l'Annex 

4: Estudi de la mobilitat). 

Figura 3.13. Simulació 3D de l'Alternativa d. 

 

 

Taula 3.5. Paràmetres de l’espai viari de l'alternativa d . 
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A l'Apèndix 4. hi ha els plànols en alçat i planta de l'alternativa d. A partir d'aquests es pot 

veure en detall els elements que configuren l'espai viari i quin espai ocupen. 

 

 

3.2. Alternatives en funció del traçat 

A l'alçada del Polígon dels Garrofers es contemplen dues alternatives per unir el tram del pont 

de la BV-5022 que passa per sobre la C-32 amb el tram de la BV-5022 del municipi de Vilassar 

de Mar. Actualment, els vehicles motoritzats que circulen per la BV-5022 passen per un pas 

superior a l'Avinguda del Progrés, en canvi, els vehicles que volen accedir al polígon dels 

Garrofers es desvien per les rampes d'accés de la BV-5022. Aquestes rampes disposen d'unes 

voreres molt estretes o nul·les, de manera que els vianants es veuen obligats a circular per la 

vorada. A les figures 3.14. i 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren dos mapes amb el nou espai proposat pel projecte. El primer mapa 

mosta el traçat de la totalitat de l'obra indicant la posició de les dues alternatives del traçat del 

nou espai viari destinat als ciclistes i vianant. En el segon mapa s'indiquen el punt i la direcció 

de diferents fotografies de les dues alternatives: 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Una de les rampes de la BV-5022 per 
accedir al polígon dels Garrofers. 

 

 

Figura 3.15. Pas superior de la BV-5022 a la dreta 
de la foto i una de les rampes de la BV-5022 per 
sortir del polígon dels Garrofers a l'esquerra de la 
foto. 

 

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 6: Estudi d'alternatives 

 

 
 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Plànol del traçat del nou espai proposat pel present projecte. Font: ICC. 
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3.2.1. Alternativa 1 

La primera alternativa, indicada amb blau a les figures 3.16. i 3.17., es situa a la part est de la 

BV-5022, aquesta alternativa passa per demolir alguns murs i parets i altre mobiliari de 

propietat privada (figura 3.18.).  

 

Aquesta alternativa contempla ampliar l'estreta vorera de la rampa d'accés al polígon dels 

Garrofers (veure figura 3.18.), enderrocar el mur que separa l'aparcament d'un polígon 

industrial de la rampa, expropiar part de l'aparcament del polígon i construir un terraplè que 

permeti ampliar l'actual vorera fins els 2,4 metres. També es preveu l'execució d'un carril bici 

de 2,2 m d'amplada.  En aquest tram es preveu la plantació de 7 arbres col·locats en escocells 

cada 10 m. 

Figura 3.17. Plànol del traçat de les dues alternatives considerades per travessar l'Av. del Progrés i 
posició i número de les fotografies. Font: Google Maps. 
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Pel que fa a la cruïlla de les rampes i l'Avinguda del Progrés, per evitar la demolició del mur de 

l'aparcament del polígon (veure mur l'esquerra de la figura 3.19.) s'ha decidit mantenir 

l'amplada actual de la vorera de 2 metres i construir uns guals de vianants al mateix nivell de la 

calçada. D'aquesta manera, el pas de vianants que unirà les dues rampes de la BV-5022 tindrà 

una continuïtat major a l'actual atès que els usuaris actuals circulen per un pas de vianants a 

10 metres de l'encreuament (veure la figura 3.19.). 

 

El tram corresponent a la rampa que uneix el polígon dels Garrofers amb el punt de la BV-5022 

(veure figura 3.20.), requerirà una expropiació de parcel·les destinades a un aparcament del 

polígon industrial. En aquest tram, per evitar demolicions i altres sobre costos de l'obra, l'espai 

destinat a les bicicletes i vianants discorrerà més elevat que l'espai de la calçada per a vehicles 

motoritzats. En la part més propera al pont serà necessari ampliar el pendent del talús actual 

per tal d'enquibir el carril bici i la vorera al marge dreta de la calçada. En tot aquest tram 

l'amplada de la vorera serà de 2 m i l'amplada del carril bici serà també de 2m.  

 

 

 

 

Figura 3.18. Rampa d'accés a la zona industrial dels 
Garrofers. Murs que separen l'aparcament d'un 
polígon i la vorera. Veure la posició i direcció de la 
fotografia a la figura 3.17. 

Figura 3.19. Cruïlla entre les rampes i l'Av. del 
Progrés. Veure la posició i direcció de la fotografia a 
la figura 3.17. 

Figura 3.20. Rampa que uneix la zona 
industrial dels Garrofers amb el pont que 
passa per sobre la C-32. A la dreta s'observa 
l'actual aparcament d'un polígon on es 
preveu la vorera i el carril bici. Veure la 
posició i direcció de la fotografia a la figura 
3.17. 

Figura 3.21. Pont de la BV-5022 que travessa la C-
32.  Veure la posició i direcció de la fotografia a la 
figura 3.17. 
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Per últim, el tram corresponent al pont de la BV-5022 que travessa la C-32 (veure figura 3.21.), 

la vorera del marge dret en direcció Cabrils serà ampliada mitjançant un voladís, de manera 

que es crearà un espai viari comú per a ciclistes i vianants de 2,7 metres d'amplada. 

 

A l'Apèndix 5. Alternativa 1 del traçat hi ha els plànols en planta del traçat de l'alternativa 1. En 

aquests plànols es tenen en compte les diferents seccions en quant a repartiment d'espai, la 

posició del pas de vianants i de mobiliari urbà (papereres, arbres, fanals, etc). 

 

 

3.2.2. Alternativa 2 

L'alternativa 2, indicada amb  vermell a les figures 3.16. i 3.17., no requereix cap demolició de 

murs ja que el nou espai passaria per una zona ocupada per vegetació poc abundant, a més a 

més, tampoc inclou cap expropiació. Tanmateix, aquesta alternativa només és factible si 

s’inclouen dos passos de vianants a la BV-5022, i per tant, es condiciona el trànsit de vehicles.  

 

Aquesta alternativa contempla ampliar l'estreta vorera de la rampa de sortida del  polígon dels 

Garrofers (veure figura 3.22.) fins els 2 metres. També es preveu l'execució d'un carril bici de 

2,2 m d'amplada. Per fer-ho, cal realitzar tasques de neteja, esbrossada, compactació i 

aportació de terres per obtenir una esplanada de suficient qualitat per construir-hi l'espai viari 

previst. En aquest tram es preveu el transplantament de les palmeres que s'observen a la 

figura 3.22. Un altre aspecte important d'aquest tram és el pas de vianants previst per a passar 

de l'espai viari previst al marge dret de la BV-5022 en direcció Cabrils al marge esquerre. 

Aquest pas de vianants serà de ressalt per tal de limitar velocitat dels conductors i millorar 

l’accessibilitat dels vianants. A més a més, donada l'elevada intensitat de trànsit de la carretera 

BV-5022 i la intensitat baixa-mitja de vianants i ciclistes, es proposa un semàfor accionable 

manualment per l'usuari per tal de creuar la carretera. En aquesta tipologia de semàfors 

s'activa la fase verda al prémer un mecanisme. 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Vista de la ubicació de 
l’Alternativa 2. Veure la posició i direcció de la 
fotografia a la figura 3.17. 

Figura 3.23. Encreuament entre les rampes i l'Av. 
del Progrés. Veure la posició i direcció de la 
fotografia a la figura 3.17. 
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L'encreuament entre les rampes d'accés i sortida de la BV-5022 i l'Avinguda del Progrés (figura 

3.23.) es resol amb un pas de vianants que es situarà al pas superior de la riera de Carbils. 

 

El tram que correspon a la rampa d'accés al polígon dels Garrofers des de Cabrils (figura 3.24.) 

no disposa de cap vorera. Aquesta alternativa preveu ocupar part del terraplè actual 

mitjançant l'aportació de terres i la inclinació del pendent del talús per tal d'aconseguir una 

superfície horitzontal constituïda per una vorera de 2 metres d'amplada i un carril bici de 2,2 

metres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, el tram corresponent al pont de la BV-5022 que travessa la C-32 (veure figura 3.21.), 

la vorera del marge esquerre en direcció Cabrils serà ampliada mitjançant un voladís, de 

manera que es crearà un espai viari comú per a ciclistes i vianants de 2,7 metres d'amplada.  

 

Finalment, es construirà un altre pas de vianants anivellat amb la vorera a la part més propera 

de Cabrils a pocs metres de l'inci del pont que travessa la C-32. Aquest pas de vianants de 

ressalt permetrà als usuaris tornar al marge dret de la BV-5022 en direcció Cabrils, atès que és 

en aquets marge on hi ha l'espai viari previst sense alternatives. Aquest pas també constarà de 

semàfors accionables manualment per l'usuari per tal de creuar la carretera 

 

A l'Apèndix 6. Alternativa 2 del traçat hi ha els plànols en planta del traçat de l'alternativa 2. En 

aquests plànols es tenen en compte les diferents seccions en quant a repartiment d'espai, la 

posició dels passos de vianants i de mobiliari urbà (papereres, arbres, fanals, etc). 

 

 

4.    Anàlisi multicritèria 

4.1. Descripció del mètode 

En aquest apartat es volen avaluar les diferents alternatives des d'un punt de vista multicriteri. 

El mètode multicriteri destaca perquè permet la combinació d'elements d'anàlisi heterogenis 

Figura 3.24. Rampa d'accés al polígon dels 
Garrofers des de Cabrils. Veure la posició i direcció 
de la fotografia a la figura 3.17. 
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amb un sistema d'homogeneïtzació. El mètode multicriteri consisteix en aproximar-se al 

màxim a la solució òptima en funció de la importància dels valors estudiats.  

 

Concretament, per aquest treball acadèmic s'utilitzarà MIVES (Modelo Integrado de Valor para 

Evaluaciones Sostenibles) desenvolupada pel Departament d'Enginyeria del Terreny, 

Cartogràfica i Geofísica de la UPC. MIVES és un model (i eina informàtica lliure) d'ajuda en presa 

de decisions de tot tipus, no cal que siguin relatives a la sostenibilitat. 

 

La metodologia MIVES es basa en la teoria de la utilitat multiatribut i l'anàlisi de valor per tal de 

comparar diferents alternatives i escollir-ne la millor mitjançant un rigorós procés de 

jerarquització, avaluació, valoració, ponderació i agregació. La metodologia MIVES consisteix en 

plasmar un model que defineixi tots els trets característics dels elements a avaluar assignant-los 

una funció que permeti convertir les diferents particularitats de les alternatives en una unitat 

comú que denominarem valor. Un cop obtinguda la quantitat de valor per a cada alternativa, es 

podrà dur a terme una avaluació sostenible de les diferents alternatives de manera objectiva. 

 

El procés objectiu a seguir per decidir entre vàries alternatives en un cas específic estarà 

constituït pels següents elements: 

 

- Identificació i estructuració d'indicadors rellevants formant l'arbre de requeriments. 

Un requeriment acostuma a tenir diversos criteris. 

- Valoració dels indicadors transformant-los en una unitat de valor comú. 

- Ponderació dels diferents nivells de l'arbre de requeriments segons la seva 

importància. 

- Valoració de les alternatives i identificació de l'òptima. 

 

Els indicadors de l'arbre de requeriments poden agrupar-se i estructurar-se en criteris i 

indicadors per facilitar l'anàlisi i valoració. Tot el conjunt de requeriments, criteris i indicadors 

formaran una estructura denominada "arbre de requeriments". A cada branca de l'arbre, ja 

sigui un requeriment o un criteri, se li assignarà un pes, que indicarà la seva importància dins 

de l'arbre. A cada indicador, se li assignarà una funció de valor que transformarà la quantitat 

d'unitats de l'indicador en unitats de valor. 

 

Un cop complert l'arbre, és a dir, amb tots els requeriments, criteris i indicadors, així com tots 

els pesos i funcions de valor assignades, tindrem el model preparat. Mitjançant operacions 

aritmètiques de sumes i productes, s'assignarà un valor a cadascuna de les alternativa per tal 

de comparar-les entre sí. 

 

 

4.2. Requeriments i criteris 

Els requeriments tenen un caràcter més general. S'ha decidit considerar els següents 

requeriments: El mediambiental, l'econòmic i el funcional. 

 

https://www.etcg.upc.edu/
https://www.etcg.upc.edu/
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- Requeriment mediambiental: Engloba els criteris directament relacionats amb les 

afeccions al medi que suposa la construcció del passeig. Alguns dels criteris considerats 

per aquest requeriment són l'ocupació del terreny, les emissions de CO2 i la vegetació. 

 
- Requeriment econòmic: Valoren els costos i beneficis que tenen, únicament, caràcter 

econòmic (costos de construcció, manteniment, etc). 

 

- Requeriment funcional: En aquest grup apareixen aquells criteris que fan referència a 

la infraestructura que s’ha dissenyat i a la seva execució. Es valoren aspectes com les 

característiques del traçat, l'aspecte estètic, la seguretat vial, les afeccions a serveis, 

propietats i usuaris i d’altres relacionats amb les obres de construcció del passeig. 

 

Cadascun dels requeriments tindrà un determinat pes específic a l’hora de ponderar les 

valoracions i, dins d’aquests, cada indicador també tindrà el seu corresponent pes específic. 

D’aquesta forma, els diferents indicadors que integren un grup s’hauran de repartir de forma 

convenient el còmput total de punts associats al bloc.  

 

Per tal de valorar cadascun dels criteris que integren aquests requeriments, caldrà donar-los 

una puntuació en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o més favorable pel que fa a 

aquell criteri. 

 

Un cop valorats tots els criteris per a cadascuna de les alternatives, es procedeix a la suma 

ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta forma, l’alternativa que presenti una 

valoració major serà la més convenient per a la implantació a la zona d’estudi. 

 

 

4.3. Arbre de requeriments amb pesos 

A continuació s'il·lustren els arbres de requeriments amb cadascun dels criteris considerats i 

els indicadors escollits per a valorar els criteris. Atès que cada nivell d'alternatives (distribució 

de l'espai i traçat) té criteris diferents es consideraran dos arbres diferents. 

 

En aquests arbres també s'inclouen els pesos. Aquests pesos s'han assignat a partir de criteris 

personals i projectes similars.  

 

S'ha decidit que el requeriment ambiental tingui un pes de 25%, l'econòmic del 35% i  el 

funcional un 40% en l'estudi d'alternatives de la distribució espacial i traçat.  

 

Per l'assignació dels pesos de cadascun dels criteris en què es divideixen els requeriments s'ha 

utilitzat la metodologia AHP basada en la importància subjectiva de cada element respecte la 

resta. 

 

 

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 6: Estudi d'alternatives 

 

 
 27 

Arbre de requeriments per escollir la distribució de l'espai 

Requeriment Criteri Indicador 

Mediambiental  

(25 %) 

Contribució efecte hivernacle 

(16,67 %) 
Kg de CO2 emesos per metre lineal 

Ocupació del terreny natural 

(50 %) 
Metre lineal de terreny ocupat 

Vegetació considerada 

 (33,33 %) 
Metre lineal de vegetació incorporada 

Econòmic  

(35 %) 

Cost construcció  

(100 %) 
€ 

Funcional 

(40 %) 

Aspecte estètic 

 (50 %) 

Valor de l'1 al 10 (1 = desagradable. 10 = molt 

agradable) 

Seguretat vial 

(35 %) 
Valor de l'1 al 10 (1 = poc segur. 10 = molt segur) 

Accessibilitat  

(15 %) 

Valor de l'1 al 10 (1 = mala accessibilitat. 10 = bona 

accessibilitat) 

 

 

 

Arbre de requeriments per escollir el traçat 

Requeriment Criteri Indicador 

Mediambiental 

(25 %) 

Contribució efecte hivernacle  

(33,33 %) 
Kg de CO2 emesos per metre quadrat 

Ocupació del terreny natural 

 (50 %) 
m

2
 de terreny natural ocupat 

Vegetació considerada  

(16,67 %) 
m

2
 de vegetació incorporada 

Econòmic 

 (35 %) 

Cost construcció  

(100 %) 
€ 

Funcional 

(40 %) 

 

Aspecte estètic  

(12,82 %) 

Valor de l'1 al 10 (1 = desagradable. 10 = 

molt agradable) 

Seguretat vial 

(38,46 %) 

Valor de l'1 al 10 (1 = poc segur. 10 = molt 

segur) 

Accessibilitat  

(25,64 %) 

Valor de l'1 al 10 (1 = mala accessibilitat. 10 

= bona accessibilitat) 

Relació espai vianants-longitud passeig 

(5,13 %) 

m
2
 destinats a l'espai dels vianants/longitud 

passeig 

Relació espai ciclistes-longitud passeig 

(5,13 %) 

m
2
 destinats a l'espai dels ciclistes/longitud 

passeig 

Continuïtat 
(12,82 %) 

 

Valor de l'1 al 10 (1 = mala continuïtat. 10 = 

bona continuïtat) 

 

 

 

 

Taula 4.1. Arbre de requeriments per escollir la distribució de l'espai. 

Taula 4.2. Arbre de requeriments per escollir la distribució de traçat. 
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4.4. Estudi del requeriment econòmic 

Aquest capítol pretén analitzar el cost econòmic de les diferents alternatives que es proposen 

amb les característiques pròpies de cadascuna.  

 

Es considera l’any de posada en servei l’any 2015, per la qual cosa tots els valors i costos 

referits estaran actualitzats a aquell any. 

 
 

4.4.1. Costos del projecte 

El present Projecte constructiu preveu una vida útil de l'espai públic projectat de 30 anys. Per 

aquest motiu que els costos del projecte seran els recursos consumits durant aquests 30 anys, 

ja siguin deguts a la inversió inicial com a les tasques de manteniment i rehabilitació habituals 

del passeig. No obstant, degut a la similitud dels costos de manteniment en totes les 

alternatives, no es tenen en compte els costos de rehabilitació/explotació/manteniment 

alhora de realitzar l'anàlisi multicritèria.  

 

Els costos d’inversió inicial són els corresponents a la compra de material, ús de la mà d'obra i 

execució de les obres. En consegüent, la inversió inicial és el cost que presenta un major volum 

de despesa, i és clarament quantificable a partir del pressupost de l’obra. 

 

Atès que el present estudi econòmic es realitza de forma prèvia per tal d’aportar un criteri de 

decisió sobre la idoneïtat de les diferents alternatives, és necessari dur a terme una previsió de 

quin serà, aproximadament, el pressupost d’execució de les obres a cadascuna de les solucions 

projectades. 

 

Per tal d’obtenir aquesta estimació dels pressupostos, es prendrà en consideració uns costos 

mitjans unitaris de les principals partides que integren el Pressupost d’Execució Material. Els 

preus unitaris considerats per a cadascuna de les partides estudiades han estat contrastats 

amb diferents projectes d’àmbit conceptual i territorial similar, estudis informatius recents de 

múltiples obres i el banc de preus de GISA. Aquests valors han de ser considerats com a 

aproximacions vàlides per a totes les alternatives malgrat les diferències existents entre elles. 

S'han considerat únicament els costos unitaris que provoquen diferència de costos entre les 

alternatives, per exemple, no s'han considerat els costos relatius a la senyalització, col·locació 

de mobiliari urbà ni a l'ampliació del voladís del pont ja que les dues alternatives tenen costos 

similars. Els costos unitaris mitjans decisius són els que resulten dels moviments de terres, les 

demolicions, la pavimentació i l'execució del carril bici. A continuació es mostra una taula amb 

els costos unitaris considerats: 

 

Codi Unitat Descripció 
Cost 

unitari 

F2191305 m 
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega 

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 
4,07 € 

F2194H21 m
2
 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m 

d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 
4,07 € 
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F2194XK1 m
2
 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 

2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 
11,94 € 

F2135223 m
3
 

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 
29,38 € 

F2211020 m
2
 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,56 € 

G221U010 m
3
 

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o 

lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador 

2,59 € 

F226470F m
3
 

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat 

de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació 

del 95 % del PM 

5,55 € 

F226340F m
3
 

Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la 

pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una 

compactació del 95 % del PM 

5,75 € 

F9H17114 t 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa 

S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 

compactada al 98 % de l'assaig Marshall 

55,85 € 

E9C12624 m
2
 

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc 

de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, 

per a ús exterior 

23,73 € 

F9G2234C m
3
 

Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge 

mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color 

119,79 € 

F97422AA m 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, 

de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment 

blanc 

6,90 € 

F965A6DD m 

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de 

calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 

classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre 

base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

27,66 € 

F921201J m
3
 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,46 € 

F9365H11 m
3
 

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm,abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat 

81,62 € 

F935131K m
3
 Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM 35,52 € 

F9812GAFFA36 m 

Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica serrada 

mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades 

amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de 

resistència mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes 

d'unió de HISPALAM 

298,98 € 

F981LGAFFA36 u 

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 

40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, col·locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural. Article: ref. HPHPUE de la serie 

Pastes d'unió de HISPALAM 

246,74 € 

 
m

2 
Expropiació forçosa de sòl urbanitzable 30,0 € 

 
m

2 Expropiació forçosa de sòl rústic 1,25€ 

Taula 4.3. Llista de preus unitaris. 
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A partir dels costos mitjans unitaris anteriors es pot obtenir el cost d'inversió inicial 

multiplicant aquests costos unitaris pels amidaments corresponents (volum de moviment de 

terres, superfície esbrossada, longitud de la traça en planta, etc.). 

 

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, es fan servir uns amidaments aproximats i 

bàsics que ens permetran tenir una idea del cost de l’obra, valor única i exclusivament emprat 

per a aquest anàlisi d’alternatives.  

 

 

Tasca Unitats Alternativa a Alternativa b Alternativa c Alternativa d 

Terraplens m
2
  5,12 5,43 5,50 4,96 

Vorera m  2,4 2 2 3,5 

Ferm carril bici m  2,2 2 2,3 0 

 

 

 

 

 

Tasca 
Alternativa 

a 
Alternativa 

b 
Alternativa 

c 
Alternativa 

d 

Excavacions i terraplens 33,12 €/m 35,16 €/m 35,59 €/m 32,11 €/m 

Vorera 76,54 €/m 63,78 €/m 63,78 €/m 95,39 €/m 

Ferm carril bici 23,93 €/m 22,56 €/m 24,62 €/m - 

Total 133,60 €/m 121,50 €/m 123,99 €/m 127,50 €/m 

Taula 4.4. Amidaments per a les diferents alternatives en quant a distribució de l'espai. 

Taula 4.5. Costos per metre de les diferents alternatives en quant a distribució de l'espai. 
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Unitats Partida Alternativa 1 Alternativa 2 

 
Demolicions 

  
m Demolició de vorada  104,2 166,5 

m
2
 Demolició de paviment de panots  123,23 285,72 

m
2
 Demolició de paviment de mescla bituminosa 529,36 0 

    

 
Neteja, excavacions i terraplens 

  
m

2
 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 719,14 1433 

m
3
 

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o 
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador 
215,742 429,9 

m
3
 

Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable 
de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una 

compactació del 95 % del PM 
515,75  726,46 

    

 
Ferm carril bici 

  

t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició 

semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, 
estesa i compactada al 98 % de l'assaig Marshall 

55,56 66,96 

m
3
 

Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 99 % del 
PM 

13,89 16,74 

    

 
Vorera 

  

m
2
 

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a 
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm 

de gruix, per a ús exterior 
793,39 984,45 

m
3
 

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm,abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 

amb acabat reglejat 
79,339 98,445 

m 

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada 
mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades 

amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de 
resistència mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes 

d'unió de HISPALAM 

13,26 43,2 

    

 
Vorada i rigoles 

  

m 
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color 

blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc 

280,84 329,72 

m 

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 
de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a 

l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de 

resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada 
amb morter 

387,97 409,07 

    
m

2 Expropiacions 416 0 

Figura 4.6. Amidaments per a les diferents alternatives en quant a traçat. 
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Amidament Alternativa 1 Alternativa 2 

Demolicions i enderrocs 7.648,92 € 2.643,02 € 

Excavacions i terraplens 3.524,33 € 5.290,60 € 

Vorera 25.302,79 € 31.396,08 € 

Ferm carril bici 3.596,76 € 4.334,38 € 

Vorades i rigoles 12.669,05 € 13.589,94 € 

Expropiacions 12480 € 0 € 

Total 65.221,84 € 57.254,02 € 

 

 

 

4.5. Estudi del requeriment mediambiental 

En aquest apartat es valoren mitjançant indicadors els criteris que causen les afeccions al medi 

ambient com a conseqüència de la construcció del passeig. 

 

 

4.5.1. Alternatives en funció del repartiment d'espai 

 Degut al procés d'extracció i tractament de cadascun dels materials i tasques dels espais viaris 

s'obtenen diferents impactes: acidificació, emissió de gasos hivernacles, escassetat de 

materials, eutrofització, etc. Malauradament, a partir de la base de dades de l'ITeC (Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya) només és possible determinar la quantitat de CO2 

emès com a resultat de la fabricació i posada en obra dels diferents tipus de paviments i 

tasques. El diòxid de carboni és un dels principals responsables del canvi climàtic, per tant 

s'utilitzaran els kg de CO2 per avaluar la contribució del canvi climàtic. 

 

Atès que les 4 alternatives en quant a distribució de l'espai contemplen materials i dimensions 

diferents, la quantitat de CO2 generat com a conseqüència de la posada en obra dels materials 

serà diferent. Tot seguit es mostra una taula amb la quantitat de CO2 associada a cadascuna de 

les alternatives: 

 

 

 

D'altra banda, un altre aspecte a tenir en compte és l'espai de terreny natural que és necessari 

ocupar. D'aquesta manera, quan més espai contempli una alternativa més elevat serà el seu 

impacte paisatgístic. En qualsevol cas, totes les alternatives ocupen el mínim espai possible 

procurant que es compleixin les prestacions suficients per tal de que ciclistes i vianants circulin 

Alternativa Kg CO2/m 

a 159,14 

b 140,93 

c 184,93 

d 135,84 

Taula 4.7. Costos per metre de les diferents alternatives en quant a traçat. 

 

Taula 4.8. Emissions de CO2 per metre lineal de les diferents alternatives en quant a distribució d'espai. 
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amb seguretat i confort. Alhora d'avaluar l'aspecte paisatgístic també influeix la quantitat de 

vegetació considerada per cada alternativa. 

 

Alternativa m ocupats m reservats a la vegetació 

a 6,29 1 

b 6,57 1,8 

c 6,63 1 

d 6,15 2,2 

 

 

 

 

4.5.2. Alternatives en funció del traçat 

A continuació es mostra una taula amb la quantitat de CO2 emès a l'atmosfera per cada una de 

les alternatives del traçat. S'han tingut en compte les diferents àrees de cada alternativa i les 

diferents obres necessàries per dur a terme el passeig. No s'han considerat algunes tasques, 

com ara la d'ús de mescla bituminosa amb colorant a l'inici dels carril-bici o la demolició i 

col·locació de senyalització perquè ambdues alternatives provoquen emissions molt 

semblants, en canvi, el que es vol determinar amb aquest estudi és l'alternativa més sostenible 

des del punt de vista ambiental: 

 

 

Kg de CO2 

emesos 

Espai  

vianants 
Espai bici 

Plantació / 

transplanta-

ment arbres 

Vorada Rigoles Demolicions 
Terra 

aportada 
Total 

Alternativa 

1 
22285,1 18521,8 283,9 16046,4 1889,9 1691,7 730,9 61449,7 

Alternativa 

2 
24704,7 22320,3 132 16919,1 2004,6 2184,6 2722,6 70988,1 

 

 

 

Pel que fa a l'espai de terreny natural que és necessari ocupar i la quantitat de vegetació 

considerada per cada alternativa, tot seguit es mostra una taula que ens permet determinar la 

quantitat de terreny natural a transformar i la quantitat de vegetació incorporada: 

 

 
m

2
 de terreny natural ocupat m

2
 de vegetació incorporada 

Alternativa 1 380,92 5,6 

Alternativa 2 989,64 4 

 

 

 

Taula 4.10. Emissions de CO2 de les diferents alternatives en quant a traçat. 

 

Taula 4.11. Ocupació del terreny i incorporació de vegetació de les diferents alternatives en 
quant a traçat. 

 

Taula 4.9. Ocupació del terreny i incorporació de vegetació de les diferents alternatives en 
quant a distribució d'espai. 
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4.6. Estudi del requeriment funcional 

En aquest apartat es recullen i s'analitzen criteris que condicionen la funcionalitat del nou 

espai públic. Es valoren aspectes com les característiques del traçat, l'aspecte estètic, la 

seguretat vial, les afeccions a propietats i usuaris i d’altres relacionats amb les obres de 

construcció del passeig. En aquest requeriment hi ha criteris que són difícils de valorar degut a 

la seva component subjectiva i per això s'han dut a terme enquestes o s'han considerat valors 

semblants a projectes de caire similar. 

 

4.6.1. Alternatives en funció del repartiment d'espai 

En aquest cas, per tal de valorar l'aspecte estètic de les alternatives s'ha considerat convenient 

dur a terme una enquesta als ciclistes i vianants que actualment es desplacen a través de la 

zona d'estudi. D'aquesta manera, els futurs usuaris de l'espai públic poden mostrar les seves 

preferències en quant al repartiment de l'espai. A l'Apèndix 7. Enquesta alternatives es pot 

veure el model que s'ha utilitzat per valorar l'aspecte visual de les 4 alternatives. Els 

enquestats havien de valorar l'aspecte estètic de cada una de les alternatives assignant una 

puntuació de l'1 al 10 a cada una de les alternatives. A continuació es mostren les puntuacions 

mitjanes que resulten de les 74 persones enquestades: 

 
 

Alternativa Puntuació mitjana 

a 8,3 

b 8,7 

c 5,4 

d 6,1 

 
 
 
Pel que fa a la seguretat vial, aquesta s'ha valorat tenint en compte la separació entre la 

carretera i els espais destinats a la bicicleta o als vianants. Quant més gran sigui aquesta 

separació major sensació de seguretat tindran els usuaris del nou espai públic: 

 

Alternativa Seguretat vial  (1 = poc segur. 10 = molt segur) 

a 9 

b 9 

c 6 

d 8 

 

 
 
Per últim, es valora l'accessibilitat, és a dir, el grau en el qual les persones poden utilitzar 

l'espai públic o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o 

físiques. Totes les alternatives s'han dissenyat amb l'ús de certes facilitats que ajuden a salvar 

els obstacles per aconseguir un espai que permeti l'accés a qualsevol persona, tot i així, 

Taula 4.12. Valoració de l'aspecte estètic de les 
diferents alternatives en quant a distribució d'espai. 

 

 

Taula 4.13. Valoració de la seguretat vial de les diferents alternatives en 
quant a distribució d'espai. 
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algunes presenten millors prestacions que altres. Els dos aspectes que s'han tingut en compte 

per avaluar la seguretat vial de les alternatives en funció del repartiment de l'espai són: Les 

dimensions de l'espai (els espais han de ser adequats per ser utilitzats amb independència de 

la grandària corporal de l’usuari o la seva mobilitat) i la rugositat del paviment (un paviment 

rugós pot dificultar la mobilitat de les persones invidents i de mobilitat reduïda).  

 

 

Alternativa 
Dimensions espais  (1 = poc 

accessible. 10 = molt accessible) 
(80 %) 

Rugositat paviment  
(1 = poc accessible. 

10 = molt 
accessible) (20 %) 

Accessibilitat  (1 = 
poc accessible. 10 = 

molt accessible) 

a 10 10 10 

b 7 10 7,6 

c 6 10 6,8 

d 7 8 7,2 

 

 

 

4.6.2. Alternatives en funció del traçat 

En aquest apartat es valoren els següents criteris del requeriment funcional segons les dues 

alternatives del traçat:  

 

- Aspecte estètic: Es valora la integració de cadascun dels traçats sobre el terreny i la 

vegetació incorporada. Es valora amb una puntuació de l'1 al 10, sent 1 un aspecte 

molt desagradable i un 10 un aspecte molt agradable. 

- Relació espai vianants-longitud passeig: Ens dóna una idea de l'amplada mitjana de 

l'espai destinat als vianants. S'obté dividint l'àrea de la vorera per a vianants per la 

longitud de la vorera. 

- Relació espai ciclistes-longitud passeig: Ens dóna una idea de l'amplada mitjana de 

l'espai destinat als ciclistes. S'obté dividint l'àrea del carril bici per la seva longitud. 

- Seguretat vial: Fa referència a la prevenció d'accidents o a la minimització dels seus 

efectes. Es valoren els encreuaments, l'amplada del voral i l'amplada de la vorera, 

quant majors siguin, major sensació de seguretat tindran els usuaris. Es valora amb 

una puntuació de l'1 al 10, sent 1 un traçat molt poc segur i un 10 un traçat molt segur. 

Un aspecte que s'ha tingut en compte alhora de valorar l'alternativa 2 és que 

actualment hi ha un elevat nombre de vianants que creua la carretera BV-5022 pels 

punts on es preveuen els  passos de vianants, per aquest motiu es creu que la segona 

alternativa és més segura. 

- Accessibilitat: És el grau en el qual les persones poden utilitzar l'espai públic o accedir 

a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques. Es valora 

mitjançant les dimensions de l'espai (els espais han de ser adequats per ser utilitzats 

amb independència de la grandària corporal de l’usuari o la seva mobilitat). Es valora 

amb una puntuació de l'1 al 10, sent 1 un traçat molt poc accessible i un 10 un traçat 

molt accessible. 

Taula 4.14. Valoració de l'accessibilitat de les diferents alternatives en quant a distribució d'espai. 
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- Continuïtat: Es valora positivament que els usuaris hagin de fer poques parades i hagin 

de travessar pocs encreuaments. Es valora amb una puntuació de l'1 al 10, sent 1 un 

traçat molt poc continu i un 10 un traçat molt continu i sense parades. 

 
 

Alternatives 
Aspecte 

estètic 

Relació espai 

vianants-longitud 

passeig: 

Relació espai 

ciclistes-longitud 

passeig: 

Seguretat 

vial 
Accessibilitat Continuïtat 

1 7 2,29 1,22 8 7 10 

2 8 2,46 1,43 9 9 8 

 
 
 
 

4.7. Resultats anàlisi multicritèria 

Per a l’elaboració d’aquest estudi multicriteri s’han escollit els indicadors relacionats a les 

taules 4.1. i 4.2.. Els pesos, indicats també a la mateixa taula, han estat donats segons una 

valoració de la importància de cada indicador respecte a un altre (mètode AHP). 

 

A partir dels pesos assignats a l'arbre de requeriments i l'avaluació dels diferents indicadors 

per a totes les alternatives, es dedueix que, segons les anàlisis multicritèries efectuades 

mitjançant MIVES, l’alternativa a esdevé l’opció més adequada per executar en el present 

Projecte. A la figura 4.1. es pot observar que la puntuació total de l'alternativa a (0,81) és la 

millor opció en quant a distribució de l'espai per davant de les alternatives b (0,77), c (0,48) i d 

(0,69). A més, a la figura 4.2. es pot veure que l'alternativa a, malgrat no ser la millor opció en 

el requeriment ambiental sí que ho és en els pilars econòmics i funcionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.15. Valoració dels criteris del requeriment funcional per a les diferents alternatives en quant traçat. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Puntuació total

Puntuació de les alternatives en funció de la 
distribució de l'espai 

Alternativa a

Alternativa b

Alternativa c

Alternativa d

Figura 4.1. Puntuació total de les alternatives en funció de la distribució de l'espai. 
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Pel que fa al traçat, segons les anàlisis multicritèries efectuades mitjançant MIVES, 

l’alternativa 2 esdevé l’opció més adequada per executar en el present Projecte. A la figura 

4.3. es pot observar que la puntuació total de l'alternativa 2 (0,59) és la millor opció en quant a 

traçat per davant de l'alternativa 1 (0,54). A més, a la figura 4.4. es pot veure que l'alternativa 

2, malgrat no ser la millor opció en el requeriment ambiental sí que ho és en els pilars 

econòmics i funcionals. 
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0,15
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0,3
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Puntuació detallada de les alternatives en funció de la 
distribució de l'espai 

Alternativa a

Alternativa b

Alternativa c

Alternativa d

Figura 4.2. Puntuació detallada de les alternatives en funció de la distribució de l'espai. 
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Figura 4.3. Puntuació total de les alternatives en funció del traçat. 
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Figura 4.4. Puntuació detallada de les alternatives en funció del traçat. 
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Apèndix 4. Plànols Alternativa d  
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Enquesta alternatives 

 

 

Data:                                .         

Aquesta enquesta té la finalitat d'estudiar l'opinió dels usuaris envers les diferents alternatives 

proposades pel Projecte de Final de Carrera Condicionament multiusuari de la carretera BV-

5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils. Aquest treball contempla 4 alternatives d'un passeig 

dissenyat per promoure la mobilitat sostenible.  

 

Observi les següents imatges i indiqui amb un número de l'1 al 5 la seva opinió sobre quin 

repartiment de l'espai considera més apropiat:   

 

Alternativa a: Carril bici al mateix nivell que l'espai reservat als vianants sense separació 

vianants-ciclistes. 
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Alternativa b: Carril bici al mateix nivell que l'espai reservat als vianants amb separació 

vianants-ciclistes. 
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Alternativa c: Carril bici a diferent nivell que l'espai reservat als vianants.  
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Alternativa d: Camí verd. 
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Indiqui amb una creu la seva opinió sobre quin repartiment de l'espai considera més apropiat 

des del punt de vista estètic:   

 

Valoració estètica 

  
Desagradable 

 
Normal 

 
Bona  

Bastant 

agradable 
 

Molt 

agradable 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alternativa a 
     

     

Alternativa b 
     

     

Alternativa c 
     

     

Alternativa d 
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1. Introducció 

Aquest annex pretén definir i justificar les diferents seccions de ferm i paviments de 

l’alternativa seleccionada com a futur espai viari destinat als vianants i ciclistes. 

 

Pel dimensionament dels ferms i les pavimentacions s’han considerat essencialment la 

categoria de trànsit pesat, la disponibilitat de materials i la classificació de l’esplanada. En 

primer llocs s'estudiarà la categoria del trànsit i el tipus d'esplanada, tot seguit s'especificaran 

les característiques tècniques del ferm de l'espai destinat a les bicicletes, i finalment, es 

determinarà la pavimentació adient per la vorera destinada al trànsit de vianants.  

 

 

2. Estudi del ferm i la pavimentació 

2.1. Categoria del trànsit 

El trànsit que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitjana diària de vehicles pesats 

que circulen per un carril, atès que són aquest tipus de vehicles els que influeixen en el ferm 

de forma més decisiva: els vehicles pesats deterioren el ferm molt més que els vehicles 

lleugers. 

 

Malgrat que les càrregues transmeses pel trànsit ciclista es puguin considerar negligibles, cal 

tenir en compte la maquinària de construcció que s'utilitzi per l'execució del ferm i els vehicles 

motoritzats de manteniment i reparacions. Per aquest motiu es considerarà la categoria de 

trànsit T42 (veure taula 2.1.), corresponent a un trànsit de menys de 25 vehicles pesats per dia 

pel dimensionament dels ferms. 

 

Categoria de trànsit pesat IMDp (vehicles pesats/dia) 

T00 > 4000 

T0 3999-2000 

T1 1999-800 

T2 799-200 

T31 199-100 

T32 99-50 

T41 49-25 

T42 < 25 

 

 

 

 

2.2. Esplanada 

L’esplanada constitueix la superfície de recolzament sobre la qual es fonamenta l’estructura de 

ferm de la carretera i la vorera. Les esplanades es dimensionaran en funció del tipus de vehicle 

Taula 2.1.Categoria del trànsit en funció de l'IMDp. Font: Norma 

6.1-IC "Secciones de firme". 
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i la seva freqüència de pas. Tot i que les càrregues transmeses pel trànsit de les persones i les 

bicicletes es poden considerar menyspreables, sí que s’ha de tenir en compte la maquinària de 

construcció que s’utilitzi durant l’execució del ferm, així com els vehicles de manteniment i 

reparació. La capacitat de resistència de l’esplanada davant de les deformacions i les tensions 

sol·licitades pel tràfic dependrà, a banda del propi volum de trànsit, de la rigidesa de les capes 

de ferm així com de les característiques dels sòls existents situats sota la mateixa.  

 

En general, l’esplanada estarà constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El 

terreny natural, un cop enretirada la capa vegetal, haurà de complir les prescripcions mínimes, 

si no fos així, s’hauria de substituir per una altra de millor qualitat. 

 

El paràmetre fonamental de caracterització de la categoria de l’esplanada correspon a l’assaig 

de placa de càrrega. La Norma 6.1-IC “Secciones de firme” defineix tres tipus d’esplanades, 

denominades respectivament E1, E2 i E3. Normalment, per determinar la categoria de 

l'esplanada s'utilitza el mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega Ev2 (taula 2.2.) 

 

Categoria d'esplanada E1 (acceptable) E2 (bona) E3 (molt bona) 

Ev2 (MPa) > 60 > 120 > 300 

 

 

Per a la categoria de trànsit del projecte (T42) la norma 6.1–IC permet treballar amb qualsevol 

de les tres categories d’esplanada (E1, E2 o E3). Com més reduïdes siguin les prestacions de 

l’esplanada major haurà de ser el gruix de les capes de ferm. Tanmateix, la construcciód’una 

esplanada de màxima categoria, E3, resulta poc econòmica atès que requereix l’ús de 

materials estabilitzats amb ciment. 

 

Ja sigui augmentant el gruix de les capes del ferm com estabilitzant el sòl, la construcció de la 

infraestructura s’encareix considerablement. Per tant, cal arribar a un compromís entre les 

característiques estructurals de l’esplanada i el gruix de les capes de ferm. Per al present 

projecte s’ha decidit executar una esplanada tipus E1 (Ev2> 60MPa). S'ha triat aquesta 

categoria d’esplanada per ser la més econòmica i simple de les opcions, ja que no s’han de 

disposar capes de sòl estabilitzat ni de sol seleccionat. En l’”Annex 3: Geologia i Geotècnia” 

hem vist que per la formació dels terraplens amb sòls tolerables procedents de préstecs i una 

explanada de tipus E1, és necessari disposar una capa de 60 cm de sòl adequat de préstec a 

sobre el nucli de sòl tolerable. 

 

En aquells trams on actualment hi ha voral o vorera i està previst efectuar el nou espai viari es 

procedirà, en primer lloc, a realitzar les demolicions del paviment i murs i es transportarà a 

l'abocador els productes que resultin d'aquestes operacions. En aquests casos, s’escarificarà i 

compactarà el terreny fins a una densitat del 95% de l’assaig de Proctor Modificat. 

 

 

 

 

Taula 2.2.Categoria de l'esplanada segons el mòdul Ev2. Font: Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
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2.3. Secció del ferm del carril bici 

Es denomina ferm al conjunt de capes superposades de diferents materials que, recolzades a 

l'esplanada, ofereixen un suport estable per la circulació sobre la seva superfície. 

 

Les capes que formen el ferm són: la subbase, la base i el paviment o capa de rodadura. En les 

vies ciclables és habitual que el ferm estigui format únicament per la subbase i el paviment. 

 

L'estructura del ferm d'una via ciclable es determina en funció de l'esplanada, la categoria del 

trànsit i la disponibilitat del material per l'execució. Un cop definides la categoria de transit 

pesat T42 i l’esplanada E1, és possible determinar quines hauran de ser les seccions de ferm 

que constituiran el carril bici. 

 

A continuació es mostra el catàleg de la "Instrucción de Carreteras 6.1 i 2-IC Secciones de 

firme" que ens ajudarà a escollir el ferm més adient:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Tipus de secció del ferm en funció del tipus d'esplanada per la categoria de trànsit pesat T42. 

Gruixos mínims en cm. (1) Les capes bituminoses podran ser projectades amb mescles bituminoses en 

calent molt flexibles, gravemulsió segellada amb tractament superficial o mescla bituminosa oberta en 

fred segellada amb un tractament superficial. Font: Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
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S'ha decidit emprar la secció 4212 (categoria de trànsit T42, esplanada E1, ferm flexible amb 

base de mescla bituminosa i sub-base de sòl-ciment) constituïda per una capa de 5 cm de 

mescla bituminosa sobre una capa de 25 cm de sòl-ciment. 

 

La norma estableix que s'ha projectar utilitzant el menor nombre de capes possible compatible 

amb els valors de la figura 2.1. amb l'objectiu de proporcionar major continuïtat estructural al 

ferm.  A més, cal tenir present que entre capes granulars i capes bituminoses cal incorporar reg 

d’imprimació i entre capes de mescles bituminoses cal afegir regs d’adherència. 

 

 

 

 

 

Tenint en compte que la categoria del trànsit pesat és T42 i que la norma considera convenient 

emprar el menor nombre de capes possible, s'ha decidit utilitzar una única capa de rodadora 

de 5 cm de gruix de mescla bituminosa calenta tipus S-12 . Entre la capa sub-base de sòl-

ciment i la capa de rodadora s'aplicarà un reg d'imprimació. 

 

 És habitual utilitzar colorants per aconseguir paviments de diferents tonalitats per tal de 

marcar l'espai destinat a les bicicletes. El color vermell s'aconsegueix mitjançant l'addició 

d'òxid de ferro al betum i el color verd s'aconsegueix amb l'addició de crom. Degut al seu 

elevat cost s'ha decidit emprar-lo únicament prop de les interseccions. 

 

 

2.4. Pavimentació 

La vorera és la part de l’espai viari destinat al pas de vianants. El paviment exterior ha 

d’assegurar que l’espai sigui accessible per a totes les persones, incloses les de mobilitat 

reduïda i garantir la seguretat dels ciutadans segregant l’espai dels vianants i vehicles 

motoritzats mitjançant textures, colors i alçades diferents a les de la calçada.  

 

A l'"Annex 6: Estudi d'alternatives" hem vist que el paviment amb millor resultat és el 

constituït per les lloses de terratzo llis degut al baix preu d’adquisició, la seva elevada 

resistència i a la facilitat i economia en la col·locació.  

 

Figura 2.2. Classes de capes de mescla bituminosa. Gruixos mínims en cm. Font: Web de 

Carreteros.org i Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
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Existeixen una gran varietat de formats, dimensions, acabats i colors. Per el nostre projecte es 

proposen unes lloses de terratzo llises de microgra per tal d’aconseguir una textura semblant a 

la pedra natural, unes dimensions de 60x40 cm i 5cm de gruix i de color gris (sense pigments 

colorants per evitar encarir l’obra). 

 

 
 

Per a la col·locació de les lloses de terratzo és fonamental una bona subbase i una correcta 

execució i col·locació de les lloses per tal de minimitzar els esforços i les deformacions. 

 

Un cop realitzada la demolició, l'escarificació i la compactació de l'antiga vorera o voral i 

enllestida la coronació del terraplè utilitzat per a l'ampliació de la vorera, és procedirà a 

col·locar una base de formigó HM-20 amb un gruix de 10 cm.  

 

La col·locació de les lloses es farà directament sobre aquest formigó mitjançant un capa de 

morter 1:6 (morter M-5) sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. La part posterior de les 

rajoles s'impregnarà amb ciment i aigua per millorar-ne l'adherència. 

 

La disposició de les diferents lloses haurà de preveure unes juntes amb un espai d'entre 1,5 a 

3mm que es reompliran amb sorra 0/2 al cap de 24 hores, per evitar la formació d’aigua 

estancada en qualsevol punt de l’obra. S’evitarà el pas per l’obra els dies posteriors a la 

col·locació del paviment (mínim tres setmanes als vehicles auxiliars d’obra). 

 

 
 

 
 
 

Figura 2.3. Llosa de terratzo grisa de 60x40cm i 5 cm de gruix.  

 

 

Figura 2.4. Col·locació de les lloses de terratzo. Font: Web de Grau Terratzos i 
Paviments. 
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Pel que fa a les rigoles, s'ha decidit emprar rigoles amb peça de morter de ciment de 20x20x4 

cm i acabat de color blanc. 

 

La vorada que separarà el passeig proposat al llarg de la carretera de Cabrils de la caçada serà 

de formigó prefabricat tipus T3 de 17x28x100 cm. 

 

Per últim, s'empraran vorades de formigó prefabricat de 20x8 cm per separar el carril bici de la 

vorera destinada als vianants. 
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1. Introducció 

En el present annex s'estudia i es dissenya l'enllumenat públic de la carretera BV-5022 i de 

l’espai destinat a les bicicletes i vianants que discorre pel costat de la carretera de Cabrils. 

 

L’enllumenat de les vies urbanes és objecte d’un estudi detallat que permeti escollir els 

materials, el posicionament i el nivell de servei.  

 

Les funcions principals que ha complir l’enllumenat públic segons les Recomanacions de 

mobilitat per al disseny urbà de Catalunya són les següents: 

 

- Seguretat: l’enllumenat urbà garanteix, d’una banda, la seguretat de la circulació dels 

vehicles a motor –il·luminant els indrets perillosos de la via– i la dels vianants i 

bicicletes, perquè puguin ser detectats adequadament pels conductors i reduir riscos 

en zones de poc trànsit (evitar agressions i robatoris, facilitar la visibilitat de possibles 

obstacles...). 

- Activitats nocturnes: l’enllumenat nocturn permet perllongar durant les hores 

nocturnes els desplaçaments i el desenvolupament de diverses activitats, com ara les 

comercials i les de tipus cultural i de lleure. Aquest aspecte però, no intervé en el 

present projecte. 

- Guiatge i orientació: l’enllumenat també és útil per a dirigir i orientar els usuaris 

destacant els llocs de pas, monuments o edificis de referència o bé panells de 

senyalització importants. 

- Qualitat de l’entorn urbà: diferenciant, en relació amb l’entorn, el color o la intensitat 

de la llum, es poden destacar llocs interessants que permeten millorar la qualitat de la 

imatge nocturna de la població. 

 

Estudis realitzats a diferents països coincideixen a assenyalar que el risc d’accidents de trànsit 

durant la nit es multiplica per 1,5 en comparació amb la freqüència d’accidents diürns. 

L’enllumenat públic, gràcies a la reducció de l’enlluernament provocat pels altres vehicles i a 

una més bona percepció del traçat de la via i del trànsit, permet reduir l’accidentalitat amb 

víctimes mortals fins a un 50%, segons dades de la Comissió Internacional de la Il·luminació. 

 

Un aspecte que cal destacar és que el vianant, protagonista fonamental de la vida local, ha 

estat sovint oblidat en la il·luminació dels recorreguts. De fet, en molts carrers es pot constatar 

que la tria del tipus d’enllumenat s’ha fet considerant com a exigència primària la necessitat 

d’il·luminar la calçada i no la vorera. 

 

En aquest annex només s'estudia la il·luminació del tram de passeig proposat per la carretera 

BV-5022. 
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2. Paràmetres bàsics de disseny 

Per al disseny d’un sistema d’enllumenat públic, cal tenir en compte diversos paràmetres entre 

els quals cal destacar els següents: 

 

- Il·luminació: és el flux lluminós que incideix sobre unitat de superfície. El símbol és E i 

es mesura en lux (lm/m). 

- Uniformitat: és la variació de la il·luminació expressada com la relació entre la màxima 

i la mínima, o entre la màxima i la mitjana. El símbol és U. 

- Enlluernament: es refereix a la pèrdua de facultats visuals com a conseqüència de 

rebre estímuls excessivament intensos. Es mesura a través de l’índex de confort G 

(veure taula 2.1.). 

- Increment de contrast mínim perceptible: és l’increment del mínim contrast 

detectable per l’observador en una fracció específica de temps. El símbol és TI (%). 

 

G Reserves especials Reserves especials 

1 Insuportable Dolent 

3 Molest Inadequat 

5 Admissible Regular 

7 Satisfactori Bo 

9 Inapreciable Excel·lent 

 

 

 

Els valors d’aquests paràmetres s’hauran d’ajustar als recomanats per a trams lineals de 

carrers o per als casos específics de cruïlles i passos de vianants. Per a trams lineals de carrer, 

com és el nostra cas, els valors recomanats per a l’enllumenat de la calçada i de les voreres 

depenen de la categoria de la via, tal com s’observa a la taula següent: 

Tipus de 

carrer 

Característiques del 

trànsit 

Il·luminació 

mitjana (Em) 

Uniformitat 

(Um, Ul) 

Altres 

característiques 
Exemples 

Principal 

Trànsit 

important 

a velocitat 

normal 

IMH 

600/900 
23/30 lux 0,4 - 0,35 Tl = 10% G >7 

Vies urbanes 

bàsiques, 

travessies amb 

volums de 

trànsit mitjà. 

Col·lector 

Trànsit i 

nivells de 

servei 

normals 

IMH 

400/600 
18/20 lux 0,4 Tl = 15% G > 5 

Vies urbanes de 

trànsit mitjà. 

Vies d’enllaç. 

Travessies amb 

volums de 

trànsit moderat. 

De servei Trànsit i 

nivells de 

servei 

baixos 

IMH 400 12/18 lux 0,3 Tl = 20% G > 4 
Vies de servei 

local. 

 

Taula 2.1. Índex de confort G. Font: Recomanacions de 
mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 

Taula 2.2. Nivells d’il·luminació de les vies de circulació de vehicles. Font: Recomanacions de mobilitat per 
al disseny urbà de Catalunya. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Annex 8: Enllumenat públic 

 

 
 5 

IMH: Intensitat mitjana horària (nombre de vehicles o vianants que circulen a hora 

punta nocturna). 

Um: Uniformitat mitjana (Emínim/Emitjà). 

Ul: Uniformitat longitudinal (Emínim/Emàxim en eix de circulació). 

TI: Increment del contrast mínim perceptible. 

G: Índex de confort (enlluernament). 

 

En vies col·lectores o de servei amb circulació de baixa densitat, es poden acceptar nivells 

d’il·luminació mitjana fins a un 30% més baixos, sempre que es mantingui la uniformitat 

mitjana. La il·luminació mitjana de servei no serà inferior a 5 lux en instal·lacions de doble 

règim (capaces de reduir els nivells en hores o dies de poca afluència) o en àrees industrials 

fora d’hores d’activitat. 

 

Per a àmbits de vianants i ciclistes amb intensitat mitjana horària superior als 400 

vianants/hora, cal considerar uns nivells de servei mínims equivalents als establerts per carrers 

de servei a la taula 2.2., mentre que per a intensitats inferiors als 400 vianants/hora es poden 

reduir segons els valors de la taula 2.3. 

 

Característiques de la circulació de 

vianants/ciclistes 

Il·luminació 

mitjana (Em) 

Il·luminació 

mínima (Emín) 
Enlluernament 

Afluència mitjana IMH 200/400 10 / 12 lux 5 G = 4 

Afluència 

moderada 
IMH 200 8 / 10 lux 5 G = 4 

Ocasional   5 G = 4 

 

 

 

A més de les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya també cal 

considerar la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público de la 

Instrucció tècnica complementària EA-02 Nivells d’il·luminació del Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, aprovat pel Reial Decret 1890/2008 de 14 de 

novembre, per tal de determinar de manera precisa les característiques de la il·luminació 

necessària del present projecte. Primer de tot, cal determinar la situació del projecte. A la 

figura 2.1. es pot observar que la carretera BV-5022 i el nou espai públic destinat a bicicletes i 

vianants està qualificat com a A2 ja que els usuaris principals continuen sent els de vehicle 

privat. 

 

 

 

Taula 2.3. Nivells d’il·luminació per a àmbits de vianants/ciclistes de baixa densitat. Font: 
Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 

Figura 2.1. Classificació de la situació del projecte. Font: Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación. Alumbrado Público. 
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Un cop establerta la situació de projecte es procedeix a seleccionar el tipus d'enllumenat que 

satisfà les exigències de l'enllumenat necessari per l'esmentada situació de projecte. Atès que 

la Intensitat Mitjana Diari (IMD) és menor a 7000 vehicles diaris en horari nocturn s'escollirà un 

tipus d'enllumenat ME3a (figura 2.2.). 

 

 

 

 

Nota 3: Control del trànsit: Es refereix a l'existència de senyalització horitzontal, vertical, 

marques vials i sistemes de regulació del trànsit (semàfors, regulacions prioritàries, etc). 

 

Nota 4: Separació dels diferents tipus d'usuaris significa existència de carrils específics segons 

el tipus d'usuari.  

 

L'àmbit de la carretera BV-5022 i l'espai públic previst que contempla el present projecte 

compleix les consideracions de la figura 2.2. i les de les notes 3 i 4, motiu pel qual queda 

evidenciat que el sector d'estudi del projecte s'ha de dissenyar tenint en compte un tipus 

d'enllumenat ME 3a. 

 

Finalment es poden determinar els requeriments luminotècnics en funció del nivell 

d'enllumenat (figura 2.3.) 

Figura 2.2. Classificació del tipus d'enllumenat segons la situació del projecte. Font: Guía Técnica de 
Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. 
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El nivell de servei i els costos d’explotació d’un sistema d’enllumenat són determinats per una 

combinació de les làmpades, les lluminàries i la seva disposició geomètrica. 

 

Generalment, el condicionant principal en la selecció de les làmpades és l’eficàcia energètica o 

rendiment lluminós que correspon al flux lluminós emès per unitat de potència elèctrica 

consumida, i s’expressa en lm/W. Com més gran sigui aquest valor, menor serà l’energia 

consumida per a aconseguir la mateixa il·luminació. També és rellevant la vida útil de la 

làmpada, que és el temps estimat en hores després del qual és preferible substituir-la per a 

evitar-ne una disminució excessiva de flux lluminós. La taula següent recull, de manera 

orientativa, valors de vida útil i d’eficiència energètica per a les làmpades d’ús més comú en 

enllumenat públic. 

 

Làmpades Vida útil  (hores) Eficàcia energètica (lm/W) 

Incandescència 1000 10 - 15 

Fluorescència 5000 - 7000 40 - 90 

Halogenurs metàl·lics 4000 - 6000 60 - 100 

Vapor de mercuri de color corregit 8000 40 - 70 

Vapor de sodi d'alta pressió 8000 - 12000 90 - 120 

 

 
 

Taula 2.4. Característiques bàsiques dels diferents tipus de làmpades per a l'enllumenat públic. 
Font: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 

Figura 2.3. Paràmetres luminotècnics en funció del tipus d'enllumenat. Font: Guía Técnica de Eficiencia 
Energética en Iluminación. Alumbrado Público. 
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De les làmpades de la taula 2.4. cal descartar les d’incandescència en l’enllumenat públic per la 

seva baixa eficàcia. Les de vapor de sodi a baixa pressió, malgrat l’elevada eficàcia energètica 

que les caracteritza, produeixen una llum groga monocromàtica i és més adequada per a 

l’enllumenat de carreteres o vies ràpides amb elevada intensitat de trànsit. Per a vies urbanes, 

es recomana la substitució de làmpades de vapor de mercuri de color corregit per altres de 

més eficaces, com les de vapor de sodi a alta pressió o les d’halogenurs metàl·lics, llevat de les 

zones comercials o d’aquelles en què predomini el criteri d’una bona reproducció del color 

(superior en làmpades de vapor de mercuri). 

 

En relació amb els suports que cal utilitzar, l’alçada es pot establir a partir de la taula següent: 

 

Tipus de carrer Alçada recomanada (m) 

Principal 8 - 10 

Col·lector 6 - 8 

De servei 3 - 6 

De vianants 3 - 4 

 

 

 

Pel que fa als criteris d’implantació de l’enllumenat públic en trams rectes de vies d’una única 

calçada, s’han establert quatre disposicions bàsiques: unilateral, bilateral alterna, bilateral 

aparellada i axial suspesa. Donada les característiques actuals i futures de l'àmbit del present 

projecte s'ha decidit que la disposició de l'enllumenat públic sigui unilateral (figura 2.4.), situat 

entre la calçada i la vorera. 

 

 

 

 

 

D'altra banda, a les cruïlles, convé incrementar el nivell d’il·luminació de les vies que hi 

conflueixen per a millorar la visibilitat i situar els punts de llum a la dreta de la calçada i 

després de la intersecció (figura 2.5.).  

 

Taula 2.5. Alçada dels punts de llum per l'enllumenat públic. Font: 
Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 

Figura 2.4. Disposició de l'enllumenat públic i relació A/H. Font: Recomanacions de 
mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 
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Donada la naturalesa d'aquest projecte, cal assegurar una correcta il·luminació dels itineraris 

de vianants i ciclistes mitjançant els nivells de servei establerts a les taules 2.2. i 2.3. Per a 

aquests casos hi ha solucions específiques, com per exemple els bàculs amb doble lluminària 

(una per a la il·luminació de la calçada i l’altra per a la vorera) o les lluminàries globulars amb 

elements limitadors del flux d’hemisferi superior per a evitar la contaminació lumínica. 

 

A més a més, els punts de llum corresponents als passos de vianants i bicicletes s’hauran de 

situar abans d’aquests en el sentit de la marxa, de manera que siguin ben visibles tant per als 

vianants o ciclistes com per als conductors. 

 

 

 

 

Finalment, en vies amb arbrat, com és el nostre cas, cal estudiar, en funció del tipus d’arbre, 

l’alçada i la posició dels punts de llum per tal d’evitar que el fullatge redueixi el flux lluminós 

que arriba a la calçada i a les voreres. Així mateix, cal aplicar-hi programes periòdics de poda. 

 

Tenint en compte les característiques del trànsit i la geometria del present projecte i les 

consideracions de la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público i 

les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya s’obtenen els següents 

paràmetres que permeten dissenyar l’enllumenat viari: 

Figura 2.5. Enllumenat públic en una cruïlla. Font: Recomanacions de mobilitat per al 
disseny urbà de Catalunya. 

Figura 2.6. Enllumenat públic en una pas de vianants i/o bicicletes. Font: 
Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 
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Taula 2.6. Paràmetres de disseny de l’enllumenat públic del present projecte. 

Paràmetre  de disseny Valor 

Tipus d’il·luminació (vehicles motoritzats) 

ME3a (col·lector amb velocitats que oscil·len 

entre els 40 i 60km/h i una IMH entre 400 i 600 

vehicles/hora) 

Tipus d’il·luminació (vianants i ciclistes) Ocasional (via de baix ús nocturn) 

Il·luminància mitjana (calçada) 18-20 lux 

Il·luminància mitjana (espai destinat a les 

bicicletes i vianants) 
5 lux 

Luminància 1,0 cd/m
2
 

Factor d’uniformitat Uo Mínim 0,4 

Increment del contrast mínim perceptible Tl% 

Màxim inicial 
15% 

Índex de confort (enlluernament) G > 5 

 

 

 

3. Solució adoptada 

3.1. Característiques de les lluminàries 

Les lluminàries escollides són: 

− Lluminària DOVER 500 de la casa DW Windsor o similar amb làmpada de vapor de sodi d'alta 

pressió (VSAP) de 250W amb un flux lluminós de 33.300 lm i una temperatura de color de 1911 
oK. 

 
 

3.2. Característiques de les columnes  

S'empraran columnes de 8 m d’acer galvanitzat i fets d’una sola peça tipus cònica de la casa 

DW Windsor o similar.  

 

Al Plec de Condicions s'especifiquen altres característiques. 

 

 

3.3. Distribució dels punts de llum 

Els punts de llum es distribuiran de manera homogènia cada 20 metres il·luminant la superfície 

de la carretera i l'espai públic destinat a ciclistes i vianants, amb una disposició unilateral 

(figura 2.4.). Atès que la longitud del passeig contigu a la carretera BV-5022 previst és de 1460 

metres s'hauran de col·locar un total de 73 punts de llum. 

 

Les columnes es col·locaran dins el tram de vegetació que separa la carretera de l'espai 

destinat als vianants a 40 cm de la vorada. En les zones on no hi hagi zona vegetal, les 

columnes es col·locaran a la vorera a 20 cm de la vorada.  
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4. Càlculs luminotècnics 

En aquest apartat es comprovarà que les característiques de l'enllumenat públic definit en 

l'apartat anterior satisfan els requeriments luminotècnics de la carretera de Cabrils i el nou 

espai públic proposat (veure taula 2.6.). 

 

Per fer-ho, s'ha emprat el programa DIALux Evo 2. Abans de res s'ha definit la geometria de la 

carretera BV-5022 i del nou espai destinat a ciclistes i vianants, així com els principals elements 

del mobiliari urbà (papereres, bancs, arbrat i altra vegetació, senyalització, enllumenat, 

barreres de seguretat, etcètera).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Distribució de l'espai i mobiliari urbà de la carretera BV-5022 i el passeig 
proposat per a vianants i bicicletes generat amb el programa DIALux Evo 2. 

Figura 4.2. Distribució de l'espai i mobiliari urbà de la carretera BV-5022 i el passeig 
proposat per a vianants i bicicletes generat el programa DIALux Evo 2. 
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Figura 4.3. Distribució de l'espai i mobiliari urbà de la carretera BV-5022 i el passeig 
proposat per a vianants i bicicletes generat amb el programa DIALux Evo 2. 

Figura 4.4. Vista frontal de l'espai i mobiliari urbà de la carretera BV-5022 i el passeig 
proposat per a vianants i bicicletes generat amb el programa DIALux Evo 2. 
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A continuació s'han introduït les característiques de les lluminàries fixades en l'apartat anterior 

i s'ha procedit a fer una simulació sobre les diferents superfícies. Les imatges següents són el 

resultat de la simulació. Ràpidament observem que totes les zones estan suficientment 

il·luminades i que les isolínies (línies d'il·luminància constant) són sempre superiors a 18 lux en 

el cas de la carretera de Cabrils i superiors a 5 lux en l'espai destinat a bicicletes i vianants. 

 

 

Figura 4.5. Vista en planta de l'espai i mobiliari urbà de la carretera BV-5022 i el 
passeig proposat per a vianants i bicicletes generat amb el programa DIALux Evo 2. 
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Figura 4.6. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la carretera 
BV-5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 

Figura 4.7. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la carretera 
BV-5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 
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Figura 4.8. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la carretera 
BV-5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 

Figura 4.9. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la carretera BV-
5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 
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Figura 4.10. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la 
carretera BV-5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 
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A continuació es mostra una taula (taula 4.1.) amb els resultats obtinguts a partir de la 

simulació, en tots els casos es verifiquen els requeriments luminotècnics definits a la taula 2.6. 

 

Figura 4.11. Resultat de la simulació amb el programa  DIALux Evo 2 sobre la 
carretera BV-5022 i el passeig proposat per a vianants i bicicletes. 
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 Il·luminància (lux) Uniformitat Um 

Mitjana Mínima Màxima Mín/Mitjana 

Calçada 33 31 68 0,94 

Vorera 
vianants 

46 38 72 0,83 

Carril bici 30 17 49 0,57 

 

 

 

 

 

 

5. Instal·lació elèctrica 

5.1. Càlcul de les línies d'alimentació 

D'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió les línies d'alimentació dels punts de llum 

seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, 

allotjades a l'interior de tubs corrugats de 100 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva 

substitució en cas d'avaries. 

 

La secció dels conductors s'ha determinat de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de 

la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui inferior al 3 %, és a dir inferior a 11,4 volts atès 

que el cable ha d'estar preparat per suportar una tensió nominal de 1000V.  

 

Per al càlcul, la potència a considerar a cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 (factor 

de correcció) la potència en watts de cadascun. Donat que hi ha previstes 73 lluminàries de 

250W la potència transportada és de 18250W. No obstant, es dividiran en dues línies, la de 

Cabrils i la de Vilassar de Mar, essent el pont de la C-32 el límit entre les dues línies. La línia de 

Cabrils tindrà 39 fanals (i una potència de 9750 W) mentre que la línia de Vilassar de Mar 

disposarà de 34 fanals (i una potència de 8500 W). Aquestes línies es connectaran als quadres 

de comandament que s'utilitzen per l'enllumenat present en l'actualitat. 

 

L’enllumenat d’aquestes línies es subministrarà des d'un quadre d’enllumenat públic, situat al 

costat de les estació transformadora, en la zona de sistemes. Aquest quadre comanda les línies 

d'enllumenament i subministraran la potència necessària des de l'estació transformadora.  

 

Per al càlcul de les seccions dels conductors s’han tingut en compte les Instruccions MI BT 007 i 

MI BT 017. 

 

Les seccions dels conductors a utilitzar es determinaran de forma que la caiguda de tensió 

entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 3%. La secció 

no serà mai inferior a 6mm2. No obstant, donada la longitud de les línies s'adoptarà una secció 

de 30 mm2. 

 

Taula 4.1. Il·luminància i uniformitat que resulten de la simulació amb el 
programa  DIALux Evo 2 sobre la carretera BV-5022 i el passeig proposat per a 
vianants i bicicletes. 
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Per els diferents càlculs s'utilitzarà el mètode de les línies de secció uniforme. Les fórmules 

pels càlculs en corrent trifàsica són: 

Per a la intensitat: 

  
 

√        
 

 

Per a la caiguda de tensió: 

  
√          

   
 

on: 

I = Intensitat en Ampers. 

P = Potència transportada en wats. 

u = Tensió entre fases (380 V). 

q = Caiguda de tensió en volts (11,4 V) 

cosµ = factor de potència (0.9) 

L = Llargada del tram en m (20 m) 

R = Resistivitat del coure = 56 Ω. 

S = Secció del conductor en mm². 

 

Aplicant les fórmules s'obté que: 

 

Tram L (m) 
P acumulada 

(W) 
Intensitat 

acumulada (A) 
Caiguda de 
tensió (V) 

Caiguda de 
tensió 

acumulada (V) 

1 20 900 1,51934281 0,02810099 0,02810099 

2 20 1350 2,27901422 0,04215149 0,07025248 

3 20 1800 3,03868563 0,05620198 0,12645446 

4 20 2250 3,79835703 0,07025248 0,19670694 

5 20 2700 4,55802844 0,08430298 0,28100992 

6 20 3150 5,31769985 0,09835347 0,37936339 

7 20 3600 6,07737125 0,11240397 0,49176735 

8 20 4050 6,83704266 0,12645446 0,61822182 

9 20 4500 7,59671407 0,14050496 0,75872678 

10 20 4950 8,35638548 0,15455545 0,91328223 

11 20 5400 9,11605688 0,16860595 1,08188818 

12 20 5850 9,87572829 0,18265645 1,26454463 

13 15 6300 10,6353997 0,19670694 1,46125157 

14 16 6750 11,3950711 0,16860595 1,62985752 

15 20 7200 12,1547425 0,22480793 1,85466545 

16 20 7650 12,9144139 0,23885843 2,09352388 

17 20 8100 13,6740853 0,25290893 2,3464328 

18 20 8550 14,4337567 0,26695942 2,61339223 

19 20 9000 15,1934281 0,28100992 2,89440214 

20 14 9450 15,9530995 0,20654229 3,10094443 

21 20 9900 16,712771 0,30911091 3,41005534 
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22 20 10350 17,4724424 0,3231614 3,73321674 

23 20 10800 18,2321138 0,3372119 4,07042864 

24 20 11250 18,9917852 0,3512624 4,42169104 

25 20 11700 19,7514566 0,36531289 4,78700393 

26 20 12150 20,511128 0,37936339 5,16636732 

27 20 12600 21,2707994 0,39341388 5,5597812 

28 20 13050 22,0304708 0,40746438 5,96724558 

29 20 13500 22,7901422 0,42151488 6,38876046 

30 20 13950 23,5498136 0,43556537 6,82432583 

31 20 14400 24,309485 0,44961587 7,27394169 

32 20 14850 25,0691564 0,46366636 7,73760806 

33 20 15300 25,8288278 0,47771686 8,21532491 

34 20 15750 26,5884992 0,49176735 8,70709227 

35 20 16200 27,3481706 0,50581785 9,21291012 

36 20 16650 28,1078421 0,51986835 9,73277846 

37 20 17100 28,8675135 0,53391884 10,2666973 

38 20 17550 29,6271849 0,54796934 10,8146666 

39 20 18000 30,3868563 0,56201983 11,3766865 

 
 
 
 

Tram L (m) 
P acumulada 

(W) 
Intensitat 

acumulada (A) 
Caiguda de 
tensió (V) 

Caiguda de 
tensió 

acumulada (V) 

1 20 900 1,51934281 0,02810099 0,02810099 

2 20 1350 2,27901422 0,04215149 0,07025248 

3 20 1800 3,03868563 0,05620198 0,12645446 

4 20 2250 3,79835703 0,07025248 0,19670694 

5 20 2700 4,55802844 0,08430298 0,28100992 

6 20 3150 5,31769985 0,09835347 0,37936339 

7 20 3600 6,07737125 0,11240397 0,49176735 

8 20 4050 6,83704266 0,12645446 0,61822182 

9 20 4500 7,59671407 0,14050496 0,75872678 

10 20 4950 8,35638548 0,15455545 0,91328223 

11 20 5400 9,11605688 0,16860595 1,08188818 

12 20 5850 9,87572829 0,18265645 1,26454463 

13 20 6300 10,6353997 0,19670694 1,46125157 

14 20 6750 11,3950711 0,21075744 1,672009 

15 16 7200 12,1547425 0,22480793 1,89681694 

16 20 7650 12,9144139 0,23885843 2,13567537 

17 20 8100 13,6740853 0,25290893 2,38858429 

18 20 8550 14,4337567 0,26695942 2,65554371 

19 20 9000 15,1934281 0,28100992 2,93655363 

Taula 5.1. Potència, intensitat  caiguda de tensió acumulada per la línia de Cabrils.  
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20 20 9450 15,9530995 0,29506041 3,23161404 

21 20 9900 16,712771 0,30911091 3,54072495 

22 14 10350 17,4724424 0,3231614 3,86388635 

23 20 10800 18,2321138 0,3372119 4,20109825 

24 20 11250 18,9917852 0,3512624 4,55236065 

25 20 11700 19,7514566 0,36531289 4,91767354 

26 20 12150 20,511128 0,37936339 5,29703693 

27 20 12600 21,2707994 0,39341388 5,69045081 

28 20 13050 22,0304708 0,40746438 6,09791519 

29 20 13500 22,7901422 0,42151488 6,51943007 

30 20 13950 23,5498136 0,43556537 6,95499544 

31 20 14400 24,309485 0,44961587 7,4046113 

32 20 14850 25,0691564 0,46366636 7,86827767 

33 20 15300 25,8288278 0,47771686 8,34599453 

34 20 15750 26,5884992 0,49176735 8,83776188 

 
 
 
S'observa que ambdues línies tenen una caiguda de tensió inferior a 11,4 V, per tant el disseny 

del cablejat és correcte. 

 
 

5.2. Proteccions de posada a terra 

A més de la protecció habitual de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra 

a cada punt de llum i una més situada al quadre de comandament. La unió de totes les piques 

es realitzarà mitjançant un cable nu de coure de 35 mm2 de secció, i donarà lloc a una gran 

presa de terra. Aquest cable estarà soterrat directament en el propi terreny, sense ser protegit 

per les canalitzacions internes, i a una profunditat mínima de 50 cm. 

 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 

qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V a les parts 

metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etcètera) 

 

Totes les unions necessàries es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de 

fusió, i la resistència a terra haurà de ser inferior a 10 Ω. La unió a la columna es farà 

mitjançant un terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. S'utilitzaran 

interruptors magnetotèrmics i uns diferencials amb una sensibilitat de 300 mA de manera que 

s'ha de complir que: 

 

   
   

 
  
  

   
    Ω 

 

Ràpidament s'observa que la resistència a terra fixada en 10Ω és inferior als 80Ω trobats en la 

fórmula anterior. 

Taula 5.2. Potència, intensitat  caiguda de tensió acumulada per la línia de Vilassar de Mar.  
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5.3. Rases i arquetes 

Tot el cablejat nou del present projecte circularà per rases. No es preveu la col·locació de cable 

grapat ni aeri. Els cables elèctrics es col·locaran a l'interior de tubs de protecció enterrats a les 

rases. 

 

Per tal de reduir costos s'aprofitarà, sempre que sigui possible, el cablejat i les rases de 

l'enllumenat actual. En cas que no sigui possible les rases sota calçada tindran una profunditat 

mínima de 50 cm i una amplada de 40 cm. Un cop executada i netejada la rasa, es col·locaran 

els tubs descrits anteriorment, i tot seguit, s’omplirà la rasa amb formigó H-20, amb un gruix 

mínim de 10 cm per sobre dels tubs. La resta s’omplirà amb material d’aportació de tipus 

seleccionat, compactant-lo per tongades de fins a 15 cm. El nivell de compactació exigida serà 

del 98% del PM. Un cop compactada, al seu damunt s’estendrà una malla d’avís de material 

plàstic. Finalment, la coronació de la rasa dependrà segons el tipus de paviment projectat. 

 

Les rases per l'enllumenat públic estaran separades de la franja vegetal per una capa 

protectora de formigó. 

 

Es preveu la construcció d'arquetes en els casos següents: 

 - Al principi i final de cada encreuament de vial. 

 - Canvis de direcció en l'estès de la línia. 

 - Tram subterrani sense cap registre amb estès superior a 40 metres. 

 - Derivacions i entroncaments de les línies d'alimentació. 

 

Les dimensions d'aquestes arquetes seran de 45x45 cm amb una profunditat de 100 cm, es 

preveurà un drenatge adequat i es taparan de manera enregistrable mitjançant marc i tapa de 

fosa capaç de suportar una sobrecàrrega puntual de 5.000 Kg equivalent a una roda de camió 

en marxa. A la tapa, es podrà llegir de manera clara la inscripció “Enllumenat públic”. 

 

 

5.4. Fonamentacions i suports 

Les fonamentacions de les columnes seran de formigó H-20, formant un cub de 0,8x0,8x1,7 m 

per a les columnes de 8 m. La subjecció de les columnes es realitzarà mitjançant la utilització 

d'una placa base de 400x400 mm (separació entre cargols de 280 mm) i de 4 cargols d'acer 

galvanitzat de dimensions 24x800mm.   

 

Les columnes disposaran de portes de registre d'accés per la manipulació dels elements de 

protecció i maniobra amb protecció contra l'aigua i amb obertura únicament mitjançant eines 

especials.  

 

Per tal de reduir costos, les 35 columnes de l'enllumenat actual de Cabrils i les 14 columnes del 

tram del polígon dels Garrofers es podran utilitzar pel nou enllumenat públic atès que tenen 

alçada i característiques semblants a les projectades. Per reutilitzar-les caldrà reubicar-les al 

lloc previst en els plànols d'enllumenat públic.   
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Les 14 columnes de Vilassar de Mar no es podran reutilitzar perquè tenen dimensions 

diferents a les previstes en el present projecte. Per tant, en total es col·locaran 24 columnes de 

8 m d’acer galvanitzat d’una sola peça tipus tubular de la casa DW Windsor o similar.  

 

 

 

6. Característiques comercials de la lluminària escollida 
 

 
 
 
 
 

Figura 6.1. Característiques tècniques de la lluminària escollida i diagrama de densitat lumínica. 
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Figura 6.2. Característiques tècniques de la lluminària escollida. 
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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és establir la xarxa de drenatge que permeti la correcta evacuació i 

abocament de l’aigua d’escorrentia superficial de l’àmbit del projecte. 

 

El drenatge de la calçada es realitza superficialment degut al pendent transversal de la mateixa 

amb un bombeig del 2%, i que porta l’aigua caiguda fins la riera o fins les rigoles.  

 

Pel que fa a les voreres i al carril bici, la inclinació lateral del 2% cap a la via adjacent farà que 

l'aigua pluvial es dirigeixi cap a la calçada. 

  

Actualment existeix una xarxa de clavegueram per evacuar les aigües pluvials a ambdós 

municipis. Aquesta consta de col·lectors que segueixen el traçat de la BV-5022. A Cabrils hi ha 

un col·lector de 400mm de diàmetre i a Vilassar de Mar un col·lector de 800mm de diàmetre. 

També es poden observar els embornals al llarg de la calçada de la BV-5022 en la zona del 

present projecte: 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 1.1. Embornal de reixa i pou de registre a la BV-5022, 
zona de Vilassar de Mar. 

 

Figura 1.2. Embornal de bústia a la BV-
5022, zona de Cabrils. 

 

Figura 1.3. Embornal mixt a la BV-5022, zona entre 
el Laboratori Agroalimentari i la C-32. 
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A la figura 1.1. es pot observar que els embornals de la zona de Vilassar de Mar van sempre 

acompanyats d'un pou de registre. A més, observem que hi ha tres tipologies d'embornals 

diferents segons la zona on s'ubiquen: 

 - Embornals de reixa (figura 1.1.): Presenta una bona eficiència hidràulica en pendents 

alts i mitjans. Malgrat aquesta avantatge hi ha una inconvenient important: Pot obstruir-se 

fàcilment, fet que implica un manteniment periòdic si no es vol perdre eficàcia. Aquest 

embornal es troba a la zona de la BV-5022 de Vilassar de Mar. 

 - Embornal bústia (figura 1.2.): És el més adequat per a pendents baixes. Consta d'un 

forat lateral a la vorada per on s'escola l'aigua. Aquest tipus d'embornal es troba la zona de la 

BV-5022 de Cabrils, hi ha 4 embornals en escassos metres a prop del Laboratori 

Agroalimentari. 

 - Embornal mixt (figura 1.3.): És un embornal que combina els dos sistemes anteriors i 

per tant agafa les avantatges de les dues tipologies. Aquest embornal es troba a la zona de la 

BV-5022 entre el Laboratori Agroalimentari i el pont de la C-32. 

 

El Manual pel disseny de vies ciclistes de Catalunya recomana que en el cas de vies ciclistes 

adjacents a vies existents, la inclinació del carril bici sigui sempre cap aquestes vies, aprofitant 

el sistema de drenatge existent. En consegüent, s'ha decidit que al llarg del traçat de Projecte 

s’aprofitin les infraestructures de desguassos existents.  

 

En el cas de l'espai viari adjacent a les rampes de la BV-5022 que travessen l'Av. Progrés, la 

inclinació no serà cap a la calçada sinó cap a l'exterior ja que a la banda externa hi ha la riera 

de Cabrils. 

 

Tanmateix, degut a l'increment de superfície pavimentada s'ha realitzat un estudi per saber si 

els elements de captació d'aigua són suficients per evacuar les aigües pluvials o cal afegir més 

embornals.  

 

 
2. Càlculs hidrològics 

Primer de tot cal determinar les conques que aporten l'aigua que s'ha de desguassar.  

 

S'han considerat tres conques, la que va des de l'extrem de l'espai viari a Cabrils fins al 

Laboratori Agroalimentari (conca C-1). La conca que va des del Laboratori fins el pont de la C-

32 (conca C-2) i conca que va des de l'Av. Progrés fins a l'extrem del passeig de Vilassar de Mar 

(conca C-3). 

 

No es consideren les conques que fora de l'espai viari previst pel projecte perquè s'assumeix 

que l'aportació procedent de l’àrea urbanitzada fora del nou passeig ja ha estat tinguda en 

compte en el dimensionament dels col·lectors de la xarxa de clavegueram i els respectius 

embornals. 
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Per portar a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escolament què es 

provocarà  com a conseqüència de la urbanització del terreny. Per al càlcul hidrològic es 

segueix el Mètode Racional, que transforma la pluja en escorriment mitjançant la fórmula 

següent:  

     
      

 
 

on: 

 A és la superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal en m2. 

 It és la intensitat mitjana de precipitació mesurada en mm/h que correspon  al màxim 

xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al  temps de 

concentració (tc). 

 C és el coeficient d’escolament de la conca.  

 Qp és el cabal d’aigües pluvials (m3/s). 

 K és un coeficient que depèn de Qp i A, i inclou un increment del 20% de Qp per tal de 

tenir en compte l'efecte de les puntes de precipitació. Per A en m2 i Qp en m3/, resulta 

que K = 3.000.000. 

 

 

 

2.1. Temps de concentració 

El temps de concentració relacionat amb la intensitat mitjana de la precipitació es dedueix de 

l’expressió: 

       (
 

    
)
    

 

 Tc: temps de concentració (h) 

 L: longitud de la llera principal (km) 

 J: pendent mitjà de la llera principal (m/m) 

 

El temps de concentració depèn de la suma del temps d’escorrentia i el temps de recorregut 

per la canalització més desfavorable. Per tant, es calcula el temps que transcorre des que cau 

la gota al punt més desfavorable de la conca fins que arriba a l’embornal, és a dir, el seu 

recorregut a cel descobert. El temps de recorregut per la canalització se suposa prenent una 

velocitat de l’aigua d’1 m/s als col·lectors. 

 

Es prendrà un valor de 10 minuts, que és el temps de concentració mínim recomanat. Un cop 

trobada la velocitat real de circulació de l’aigua per la xarxa es recalcularà el temps de 

concentració per tal de comprovar que no supera aquests 10 minuts. 
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2.2. Intensitat de la pluja 
 

La intensitat mitjana de precipitació es pot deduir a partir de la següent l’expressió: 

      (
  
  
)

          

       
 

On: 

 Id és la intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de retorn 

considerat (mm/h). 

 Pd és la precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat (mm). 

 I1 és la intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn considerat 

(mm/h). 

 t és duració (h) de l'interval a què es refereix It, que es prendrà igual al temps de 

concentració. 

El valor de I1/Id es pot treure de la figura 2.1. de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial de la 

Dirección General de Carreteras. Pel present estudi es pren un valor d’11. 

 

 
 

 

 

A partir del Servei Meteorològic de Catalunya es poden consultar les dades de precipitació 

anual màxima en 24 hores obtingudes per l'estació de Vilassar de Mar (figura 2.2.). Aquestes 

dades serveixen també per la zona del projecte que afecta al municipi de Cabrils degut a la 

seva proximitat. 

 

Figura 2.1. Mapa d'isolínies I1/Id de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial de la Dirección General 
de Carreteras 
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Any 
Precipitació anual 

màxima en 24h (mm) 

2012 79,8 

2011 62,3 

2010 52,6 

2009 29,3 

2008 54,2 

2007 54 

2003 40,8 

2002 102,2 

2001 51,6 

2000 59,6 

1999 116,6 

 
 

 
Per a l’obtenció de la precipitació màxima diària, s’utilitza la distribució de Gumbel per un 

període de retorn de T = 25 anys atès que, segons la Norma 5.2-IC, per a elements de drenatge 

superficials de plataforma i marges en carreteres d'elevada IMD (més de 200 vehicles per dia) 

el dimensionament s'ha de fer per un període de retorn de 25 anys. 

 

Utilitzant una distribució Gumbel sobre les dades anteriors s'obté: 

 - Precipitació diària màxima mitjana de 58,64 mm (  ̅̅ ̅          ). 

 - Desviació estàndard de 20,18 (         ). 

 - Precipitació màxima diària per un període de retorn de T = 25 anys de 115,6 mm 

(            ) 

 

Figura 2.2. Estació automàtica de Vilassar de Mar. Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Taula 2.1. Dades històriques de precipitació anual màxima 
en 24h a l'estació automàtica de Vilassar de Mar. 
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En consegüent la intensitat màxima diària per un període de retorn de 25 anys és:    
  

  
 = 

4,82mm/h. 

 

Finalment es pot calcular la intensitat mitjana considerant una duració de precipitació de 10 

minuts i un factor regional I1/Id igual a 11: 

      (
  
  
)

          

       
             

 

 
2.3. Coeficients d'escolament i superfície de les conques 

El coeficient d’escolament indica quina part de la precipitació d’intensitat I correspon a la 

component superficial. 

 

Aquest coeficient depèn del tipus de superfície i, per aquest projecte, pràcticament tota la 

superfície és de tipus impermeable ja que inclou la meitat de la calçada i el nou espai viari, el 

qual contempla un paviment amb lloses de formigó, un carril bici amb mescla bituminosa i una 

franja vegetal. En tots els casos es prenen els valors més desfavorables proposats a la següent 

taula: 

 

Tipus de superfície Coeficient d'escolament 

Paviment lloses de formigó C1 0,95 

Mescla bituminosa C2 0,90 

Zona de vegetació mitja sobre terreny granular C3 0,20 

 

 

 

Les 3 conques considerades inclouen la meitat de la calçada (ja que l'altra meitat drena cap a la 

riera) i el nou espai viari, el qual contempla un paviment amb lloses de formigó, un carril bici 

amb mescla bituminosa i una franja vegetal. 

 

No es consideren les conques que fora de l'espai viari previst pel projecte perquè s'assumeix 

que l'aportació procedent de l’àrea urbanitzada fora del nou passeig ja ha estat tinguda en 

compte en el dimensionament dels col·lectors de la xarxa de clavegueram i els respectius 

embornals. 

 

A continuació es mostra una taula amb la superfície de cada una de les conques en funció del 

tipus de sòl/paviment i el coeficient d'escolament mitjà per cada conca: 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.2. Coeficients d'escolament en funció del tipus de superfície. Font: Web de Miliarium. 
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Conca 
Superfície 
total (m

2
) 

Superfície 
paviment lloses 
de formigó (m

2
) 

C1 
Superfície Mescla 
bituminosa (m

2
) 

C2 

Superfície 
zona 

vegetació 
(m

2
) 

C3 Cm 

C-1 4481,72 1366,03 0,95 2820,95 0,90 294,73 0,20 0,869 

C-2 2535,25 772,75 0,95 1596,99 0,90 166,85 0,20 0,870 

C-3 2563,61 781,39 0,95 1613,63 0,90 168,59 0,20 0,869 

 

 

 

2.4. Cabals d'escolament 

Tornant a la fórmula del mètode racional i substituint els valors obtinguts per les diferents 

variables s’obtenen els cabals d’escolament de cadascuna de les subconques. 

 

Conca Cm I (mm/h) A (m
2
) Qp (l/s) 

C-1 0,869 143,26 4481,72 185,98 

C-2 0,870 143,26 2535,25 105,33 

C-3 0,869 143,26 2563,61 106,38 

 

 

 

3. Comprovació dels elements de captació d'aigua pluvial 

Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals, què es col·loquen 

longitudinalment a la calçada per aconseguir una millor captació de l’escorriment superficial. 

  

A les figures 1.1., 1.2. i 1.3. es poden observar alguns embornals que formen part de la xarxa 

de clavegueram actual. Donat que aquest projecte proposa un increment de superfície 

impermeable s'ha considerat convenient comprovar si els embornals actuals són suficients o 

cal afegir-ne per desguassar l'aigua.  

 

Els valors característics de capacitat dels embornals (s'utilitzen reixes d'embornals tipus 

Barcelona de dimensions 0,80x0,30 m) en funció del pendent longitudinal del carrer són els 

següents:  

 

Pendent (%) Capacitat (l/s) 

0,5 20,0 

1 18,0 

2 14,5 

4 8,0 

8 4,5 

 

 

Es a dir, com més gran és el pendent longitudinal del carrer, menor és la capacitat d’absorció  

Taula 2.3. Tipologia de superfícies en cada conca i coeficients d'escolament mitjà. 

 

Taula 2.4. Cabals d'escolament segons la conca. 

 

Taula 3.1. Capacitat dels embornals en funció del pendent. 
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de l’embornal o reixa. Lògicament la capacitat augmenta amb el número d’elements instal·lats.  

Aquests valors segueixen la tendència polinomial que es mostra en el gràfic següent on:  

 

                                  

 

 
 

 

Cal recordar però, que aquests valors són vàlids per embornals de reixa tipus Barcelona, els 

quals són presents a la conca C-3, en canvi a la conca C-2 apareixen embornals de bústia i a la 

conca C-1 embornals mixtes, els quals tenen una capacitat major. A partir de les conclusions de 

la tesina Diseño asistido del sistema de sumideros de una población de Ignasi Fernández Pérez, 

s'han considerat les següents capacitats: 

 

Conca 
Tipus 

d'embornals 
pendent (%) 

Capacitat 
embornals(l/s) 

C-1 Mixt 3,83 16,54 

C-2 Bústia 1,32 19,67 

C-3 Reixa 3,86 8,54 

 

 

Per tal de determinar el nombre d'embornals a distribuir al llarg dels vials és necessari conèixer 

la capacitat d’absorció de l’element o elements i el cabal d’aportació de la zona. La capacitat 

de cada embornal es troba a partir del gràfic anterior, i està directament lligada a la pendent 

del tram considerat. 

 

Pel altra banda, el cabal d'aportació és aquell cabal que circula superficialment pels vials. 

Aquest ha estat calculat anteriorment ja que els vials coincideixen amb la superfície de la 

conca (taula 2.5.). 

 

Per tant, coneixent la relació entre el cabal i la capacitat de l’embornal, s’obté el nombre 

mínim d'embornals necessaris: 

Figura 3.1. Capacitat dels embornals en funció del pendent. 

 

Taula 3.2. Capacitat dels embornals a les diferents conques. 
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Conca 
cabal 

d'aportació 
Qp (l/s) 

Capacitat 
embornals (l/s) 

Nombre 
d'embornals 

teòrics 

Embornals 
presents 

actualment 

Nombre 
d'embornal 
tipus mixt 
que s'han 
d'afegir 

C-1 185,98 16,53 12 (tipus bústia) 4 bústia 6 

C-2 105,33 19,67 6 (tipus mixt) 4 mixt 2 

C-3 106,38 8,54 13 (tipus reixa) 5 reixa 4 

 

 

 

A la vista dels resultats de la taula 3.3. s'ha decidit ampliar el nombre d'embornals en tots tres 

trams. Els embornals es col·locaran a la línia de rigola, contigus a les vorades. Els embornals 

seran mixt amb reixa del model Barcelona (0,80x0,30 m). 

 

L'aigua recollida pels embornals es dipositarà a les arquetes o pous de recollida de formigó 

prefabricat mitjançant canonades PE de 250 mm de diàmetre que connectaran els col·lectors 

principals. 

 

Es preveu que els 8 embornals addicionals de Cabrils vagin acompanyats de pous de registre, 

atès que no hi ha pous de registre a la zona de Cabrils. A més, es considera important construir 

aquests pous per tal de facilitar l'accés a la xarxa de clavegueram i facilitar la neteja dels 

conductes. Els 4 embornals previstos per a la zona de Vilassar de Mar es posaran en sèrie amb 

altres embornals i es connectaran als pous de registre existents. 

 

Els pous de registre constaran d'un marc i una tapa exterior de tancament en contacte amb la 

superfície exterior, de l'estructura pròpia del pou i de graons o escales per accedir al col·lector. 

 

Els 8 pous previstos al municipi de Cabrils s'ubicaran al centre del carril de la BV-5022 que va 

en direcció Cabrils, on hi ha el col·lector. 

 

Al Plànol 10. Xarxa de clavegueram es poden observar les ubicacions dels actuals embornals, 

col·lectors i pous de registre, així com els nous embornals i pous  previstos pel present 

projecte.  

Taula 3.3. Capacitat dels embornals a les diferents conques. 

 


