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2. Situació actual al municicpi 
de Molins de Rei 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Dades bàsiques del municipi 
     
El municipi de Molins de Rei forma part de la comarca del Baix Llobregat. El seu terme 
municipal limita amb el de Sant Feliu de Llobregat al sud; els de Sant Vicenç dels Horts i 
Pallejà a l’oest; el de El Papiol al nord; i finalment amb la ciutat de Barcelona a l’est. 
 
El municipi ocupa una superfície de 16 Km2. Està limitat físicament pel Parc de Collserola 
a l’est; pel riu Llobregat a l’oest; i per la Riera de Vallvidrera al nord. 
 

Figura 2.1.1: Plànol del municipi de Molins de Rei 
 

 
                            Font: Mancomunitat de municipis (AMB) 
 
La qualificació dels usos del sòl és molt equilibrada: existència de sòl inductrial, sòl 
agrícola, sòl urbà i urbanitzable residencial i sòl protegit i natural de gran importància.  
 
Molins de Rei és un municipi força compacte, en termes d’estructura urbana. Està dividit en 
diversos barris que s'agrupen al voltant del casc antic (barri del centre). L’existència d'un 
teixit comercial força important i dinàmic, localitzat al voltant del mercat i al llarg de la N-
340, actua com a pol d'atracció de clients de poblacions del voltant. 
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Els barris que configuren la població són:  
- Centre 
- La Granja 
- L'Angel  
- El Pla 
- Font dels Casats/ Bonavista 

-  Conserves 
-  El Canal 
-  Av. Barcelona 
-  Riera d'en Bonet  
-      Riera Nova  

 
Al municipi hi ha tres urbanitzacions allunyades del centre a les que s’accedeixen a través 
de la carreterea de Vallvidrera, i que són: St. Bartomeu de la Quadra, La Rierada, i 
Vallpineda. 
 
Pel que fa a les àrees industrials, aquestes se situen: una al Sud, en el límit amb Sant Feliu, i 
que s'anomena El Pla; i els altres dos polígons més moderns i situats al Nord, al límit amb 
El Papiol, que s’anomenen Riera del Molí I i II. 
 
La població ha experimentat un important creixement demogràfic durant els darrers anys, 
arribant als 22.187 habitants, segons el darrer cens de població. L'evolució de la població al 
llarg  dels darrers anys es mostra a la taula següent: 
 

Taula 2.1.1: Evolució de la població 1986-2002 

              Font: Idescat i Ajuntament de Molins de Rei 
 
S’observa que en el periode 1986-1991 va produir-se una devallada de població, que a 
partir dels anys noranta s'ha vist compensada abastament superant els 20.000 habitants. La 
taula 2.1.2 mostra la distribució de la població segons la seva edat i gènere, a partir  de les 
dades del darrer padró municipal d’habitants: 
 

Taula 2.1.2: Distribució per edats i gènere (padró 2002) 

                                              Font: Idescat i Ajuntament de Molins de Rei 
 
En primer lloc, cal assenyalar que la població menor als 30 anys representa el 38,4% del 
total i la major de 65 anys únicament el 14,3%, la qual cosa incideix en una gran demanda 
de mobilitat. 
 
Segons les darreres dades, la taxa d'activitat femenina (40,5%) de Molins de Rei és superior 
a la mitjana del Baix Llobregat (37,8%) i a la del conjunt de Catalunya (38,8%). 
En quant a l’idioma, existeix un elevat coneixement del català a nivell parlat, escrit i llegit, 
molt per sobre de la mitjana comarcal i del total de Catalunya. 
 

ANY 1986 1991 1996 2000 2002
TOTAL 18.308 17.804 18.752 20.347 22.187

EDAT HOMES DONES TOTAL
<15 anys 1.704 1.626 3.330

15-30 anys 2.665 2.539 5.204
30-65 anys 5.256 5.207 10.463
>65 anys 1.318 1.872 3.190
TOTAL 10.943 11.244 22.187
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2.2 Motorització del municipi 
     
El parc automobilístic, actual del municipi arriba als 12.047 vehicles. La taula 2.2.1 mostra 
l'evolució i distribució dels vehicles, segons tipus, en el periode 2000-2002: 
 

Taula 2.2.1: Evolució del parc de vehicles (nº vehicles) 2000-2002 
 

                                   Font: Ajuntament Molins de Rei; padró anual IVTM 
 
La taula 2.2.2 mostra la distribució i evolució per tipologies de vehicle en el periode 2000-
2002: 

Taula 2.2.2: Evolució del parc de vehicles (%) 2000-2002 

                                         Font: Ajuntament Molins de Rei; padró anual IVTM 
 
Els turismes suposen la proporció més important del parc automobilístic de Molins de Rei. 
S'aprecia un augment del percentatge de turismes i una important disminució del 
percentatge de ciclomotors i motocicletes. 
 
L'índex de motorització del municipi (vehicles/1000 habitants), tal i com es pot observar a 
la taula 2.2.3, ha anat creixent fins a 1996, patint una petita devallada als darrers anys. 
 

Taula 2.2.3: Motorització 1991-2002 

                               Font: Idescat i Ajuntament Molins de Rei 
 
Aquest índex es troba a l’entorn de la mitjana de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 

TIPUS DE VEHICLE 2000 2001 2002
Turisme 65,59% 71,58% 72,96%

Autobusos 0,03% 0,01% 0,02%
Camions 12,91% 12,39% 12,32%
Tractors 1,32% 1,43% 1,65%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

Remolcs i 
semiremolcs 0,73% 0,76% 0,85%

Ciclomotors i 
motocicletes 15,41% 13,83% 12,19%

TIPUS DE VEHICLE 2000 2001 2002
Turisme 7997 8335 8790

Autobusos 4 1 2
Camions 1484 1443 1484
Tractors 152 167 199

TOTAL 11492 11695 12047

Ciclomotors i 
motocicletes

Remolcs i 
semiremolcs 84

1771

88 103

1661 1469

MOTORITZACIÓ 1991 1996 2002
Veh./1000hab. 503 607 542
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Aquestes dades ens serviran per fer una millor actualització de les dades dels estudis 
anteriors. 
 
 
2.3  Accessibilitat interna i externa 
 
Aquest apartat ens servirà per fer-nos una idea de les característiques de mobilitat, al 
municipi de Molins de Rei.  
 
El municipi gaudeix d'un bon nivell d'accessibilitat externa en transport privat degut a la 
gran quantitat de vies de comunicació de primer i segon ordre que l'envolten.  La xarxa 
bàsica principal engloba els següents viaris: 
 
- c/Jacint de Verdaguer o Carretera de Vallvidrera: via principal que travessa el nucli 

urbà perpendicular al Llobregat.  
- La carretera N-340 (Av.de Barcelona o Av.de València segons tram) en el seu tram 

urbà, que comunica el sud-est del municipi i passa prop del centre urbà. 
- La Av. Caldes, que limita viàriament la població, paral.lelament a l'autopista. 
 
La xarxa bàsica secundària consta d'un seguit de viaris que connecten la ciutat internament 
mitjançant un seguit de viaris urbans, i que són: 
 
- El viari Passeig del Terraplè- c/Verge del Pilar- c/Felip Canalias és un viari que travessa 

el nucli urbà longitudinalment, passant per sota del centre. 
- El viari Passeig de la Pau- c/ Onze de Setembre- c/St. Antoni Mª Claret és també un 

viari que travessa el municipi, i que comunica la zona alta, a l'est de la via dels FFCC. 
- El viari c/Anselm Clavé- c/Rafel Casanova- c/Angel Guierà- c/Roger de Llúria- 

c/Balmes-  c/Mestre Blanch, que connecta amb els anteriors viaris i amb el c/Onze de 
Setembre  i el Passeig Pi i Margall, que, igualment, connecta amb el c/Felip Canalias. 

 
Finalment, hi ha una xarxa de caràcter local d’accessibilitat estrictament interna i que té la 
funció de comunicar els diferents nuclis veinals, i que formen els viaris següents: 
 
- c/Menéndez i Pelayo 
- c/Joan Maragall 
- c/Torres i Bages 
- c/Sant Joan  
- Dr. Barraquer 
- c/Esperanto 
- c/Ferran Agulló 
- c/Puigcerdà 
- c/Miquel Torelló i Pagés 
- Av.de Catalunya  
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L'accessibilitat externa en transport públic està garantida per una línia de rodalies RENFE  i 
per una sèrie d'autobusos interurbans que connecten  el poble amb les diferents poblacions 
de l'entorn i Barcelona. 
 
La línia de rodalies RENFE que dóna servei a la població és la C4, amb una freqüència de 
pas de 15 minuts, i que la comunica amb les comarques del Penedès, Baix Llobregat, 
Barcelonès i Vallés Occidental. L'estació es troba a la Plaça de l'Estació, molt propera al 
centre urbà. És el principal mitjà de transport donada la seva freqüència i  la seva velocitat 
comercial; cosa que fa que gairebé les tres quartes parts dels viatgers en transport públic 
utilitzin aquest mode. 
 
Existeixen 7 línies d'autobús interurbà que connecten Molins de Rei amb diferents 
poblacions de la comarca i amb Barcelona; aquestes línies i principals municipis que 
connecta són les següents: 
 
- L50: Barcelona (Collblanc)- St. Feliu- Molins de Rei - Vallirana 
- L56: Barcelona (Collblanc)- Molins de Rei 
- L57: Barcelona (Francesc Macià- Molins de Rei- Vallirana 
- L61: Barcelona (Francesc Macià)- Molins de Rei- Sant Vicenç dels Horts 
- L62: Barcelona (Collblanc)- Molins de Rei- Torrelles de Llobregat 
Aquestes cinc línies són operades per l'empresa Soler i Sauret. 
- Autocorb: Barcelona- Molins de Rei- Corbera de Llobregat 
- Autos Castellbisbal: Barcelona- Rubí- Castellbisbal- El Papiol- Molins de Rei- 

Barcelona. 


