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Resum 

El present treball de fi de grau realitza l’estudi del diagnòstic ambiental municipal de Corbera de 

Llobregat, municipi situat a la comarca del Baix Llobregat a la província de Barcelona. Aquesta anàlisi 

ambiental pretén ser un pas previ per a la realització del programa Agenda 21, l’objectiu del qual és 

ajudar a la realització d’una estratègia de desenvolupament municipal sostenible que aporti el 

benestar dels habitants. 

Primerament, s’han comentat les diferents conferències i pactes ambientals que s’han dut a terme per 

tal de plantejar aquest programa Agenda 21. D’aquesta manera es tindrà una idea clara de l’evolució 

dels objectius i premisses acordats en les diverses conferències que s’han realitzat al llarg del temps. 

A partir d’aquest punt s’ha realitzat un diagnòstic ambiental del municipi, representant adequadament 

els diferents temes que influeixen en el desenvolupament sostenible del poble. D’aquesta manera, 

aquest apartat és la base principal del present treball, on s’han representat i comparat amb altres 

conjunts territorials les dades obtingudes, per tal d’obtenir una bona perspectiva de la situació 

ambiental, econòmica i social del poble. 

Finalment s’han elaborat una sèrie d’indicadors de sostenibilitat, amb l’objectiu de realitzar el correcte 

seguiment i avaluació de les funcionalitats del municipi, a més de tractar els punts forts a potenciar i 

els punts dèbils a millorar per a un correcte desenvolupament sostenible de Corbera de Llobregat. 
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Resumen 

El presente trabajo de final de grado realiza el estudio del diagnóstico ambiental municipal de Corbera 

de Llobregat, municipio situado en la comarca del Baix Llobregat en la provincia de Barcelona. Este 

análisis ambiental pretende ser un paso previo para la realización del programa Agenda 21, el objetivo 

del cual es ayudar a la realización de una estrategia de desarrollo municipal sostenible que aporte el 

bienestar de los habitantes.  

Primeramente, se han comentado las diferentes conferencias y pactos ambientales que se han llevado 

a cabo para poder plantear este programa Agenda 21. De esta manera se tendrá una idea clara de la 

evolución de los objetivos y premisas acordados en las diversas conferencias que se han realizado a lo 

largo del tiempo. 

A partir de este punto, se ha realizado un diagnóstico ambiental del municipio, representando 

adecuadamente los diferentes temas que influyen en el desarrollo sostenible del pueblo. De esta 

manera, este apartado es la base principal del presente trabajo, donde se han representado y 

comparado con otros conjuntos territoriales los datos obtenidos, de manera que se pueda obtener una 

buena perspectiva de la situación ambiental, económica y social del pueblo. 

Finalmente, se han elaborado una serie de indicadores de sostenibilidad, con el objetivo de realizar el 

correcto seguimiento y evaluación de las funcionalidades del municipio, además de tratar los puntos 

fuertes a potenciar y los puntos débiles a mejorar para un correcto desarrollo sostenible de Corbera 

de Llobregat. 
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Abstract 

The purpose of this Project is the environmental diagnosis of Corbera de Llobregat, a town located in 

the Baix Llobregat region in the province of Barcelona. This environmental analysis is intended to be a 

preliminary step for the implementation of the Agenda 21 program, which objective is to promote a 

more sustainable municipal development strategy that will contributes to the quality of life of the 

inhabitants. 

First, the diferent conferences and environmental agreements that have been carried out to be able 

to propose this Agenda 21 program are reviewed. This review will provide a broad view of the diferent 

objectives and goals that emerged from diferent conferences and global meetings held. 

From this point onward, an environmental diagnosis of the town has been carried out, adequately 

representing the different issues that influence the sustainable development of the town. This section 

is considered the core of this work, where the data obtained is represented and compared with other 

territorial groups, in order to obtain an adequate perspective of the environmental, economic and 

social situation of the town. 

Finally, a series of sustainable indicators are developed. These indicators will provide guidance and a 

proper basis for the evaluation of the functionalities of the town. Furthermore, the strog points to 

reinforce and the weak points to enhare for a proper sustainable development in Corbera de Llobregat. 
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1. PREFACI: Origen i Motivació 

La problemàtica ambiental actualment té una dimensió global, és a dir, involucra a tot el planeta i a 

tots els ecosistemes que el componen, deteriorant-los i fins i tot destruint-los. Aquestes conseqüències 

estan directament relacionades amb l’ésser humà, les seves formes de vida i la forma en què es 

desenvolupen les seves activitats econòmiques i socials. 

Aquesta situació, per tant, porta a la necessitat de plantejar noves mesures i accions per tal de frenar 

aquest deteriorament i destrucció dels ecosistemes, buscant una manera més sostenible de continuar 

amb el desenvolupament de la societat. Aspectes com el consum energètic, el consum d’aigua i la 

gestió de residus, són els temes principals a tractar, ja que aquests són alguns dels promotors d’aquesta 

situació, així com el desenvolupament industrial i les emissions que comporta. 

D’aquesta manera, amb el present treball es pretén contribuir a millorar aquest desenvolupament 

sostenible del municipi d’estudi, projectant una visió transformadora i necessària per la protecció del 

medi ambient i les gestions dels recursos naturals.  

L’origen d’aquest treball resideix principalment en els diverses conferències dutes a terme en els últims 

anys, les quals, amb les diferents mesures i pactes establerts, són els instruments claus per assolir un 

desenvolupament sostenible del planeta i per frenar l’impacte negatiu que produeixen les activitats 

desenvolupades per l’ésser humà que malmeten als diferents ecosistemes. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del treball 

Tenir cura del medi ambient és vital pel desenvolupament de la societat actual. L’ecosistema es veu 

amenaçat per una infinitud de problemes, els quals són causats principalment per l’ésser humà. Aquest 

treball, per tant, pretén ser una introducció a una possible realització del programa de l’Agenda 21 

municipal, on la sostenibilitat té un paper molt important en el desenvolupament del municipi, obligant 

als diferents agents municipals a implicar-se en aquesta causa.  

Agafant aquest concepte com a base, el present treball té com a objectiu principal realitzar un 

diagnòstic ambiental del poble de Corbera de Llobregat, analitzant els aspectes econòmics, socials i 

ecològics que intervenen en la sostenibilitat del municipi. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, cal realitzar una recerca prèvia de les condicions i factors ambientals 

que intervenen en la sostenibilitat del municipi, així com una bona manipulació de les dades referents 

als aspectes municipals, les quals es poden trobar tant en webs oficials  com en institucions municipals 

a l’abast de tothom. Una correcta manipulació d’aquestes dades és vital per poder analitzar-les de 

manera correcta, i així poder establir uns indicadors de sostenibilitat que permetin representar de 

manera adient la situació ambiental, social i econòmica del poble. 

A partir d’aquest punt sorgeix un altre objectiu, el qual té la finalitat de trobar els punts més favorables 

respecte a la sostenibilitat de Corbera de Llobregat per tal d’impulsar-los i potenciar-los, i els punts més 

desfavorables, amb motiu de buscar possibles solucions i millorar així la qualitat i la protecció del medi 

ambient al municipi. 

Amb la realització d’aquest projecte es pretén representar un punt de partida per a un pla d’actuació 

per part de les entitats municipals, motivant la col·laboració ciutadana i dels agents municipals, la qual 

és de vital importància per poder assolir els objectius que permetin el desenvolupament sostenible del 

municipi de Corbera de Llobregat. 
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2.2. Abast del treball 

Les dades recollides per la realització del present treball formen part principalment del marc municipal 

de Corbera de Llobregat, d’aquesta manera l’abast d’aquest projecte es limita al territori del municipi. 

Tot i així, per tal d’aclarir alguns conceptes i situacions del municipi, s’han dut a terme diverses 

comparacions amb altres conjunts territorials com el Baix Llobregat i Catalunya. 

Cal comentar que moltes de les dades presentades en diversos apartats del treball no representen 

l’estat actual del municipi, degut a que moltes de les fonts consultades no estan actualitzades. Quan 

s’han donat aquestes situacions, s’han comentat i analitzat els resultats de manera adient a l’any al 

que pertanyen les dades corresponents. 
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3. Context del treball 

3.1. Conferències i acords internacionals 

Amb el pas del temps sembla que la societat continua avançant i interessant-se cada cop més en la 

sostenibilitat ambiental del planeta, tot i que encara queda molt a fer. Experts de diferents sectors han 

aconseguit avenços molt significatius en aquest àmbit ambiental, ja que cada dia que passa ens trobem 

en situacions en les que es fan més notables els efectes de la contaminació i de la poca consciència de 

l’ésser humà en quant a la idea de la sostenibilitat. Tot això ha portat a que tant les grans potències 

mundials com les petites entitats governamentals s’agrupin per tal d’intentar controlar aquests efectes 

i establir una sèrie de normes i responsabilitats, convocant així les diferents Cimeres i Conferències 

internacionals. 

Font: DAG HAMMARSKJÖLD – Biblioteca 

Font: Energía y Sociedad 

Font: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (Alejandra de Vengoechea) 

3.1.1. Declaració d’Estocolm (1972) 

Aquesta Declaració forma part de la Primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, 

celebrada a Estocolm, Suècia, del 5 al 16 de juny de 1972, en la qual el debat encara no girava entorn 

al canvi climàtic, sinó que ho va fer entorn a la contaminació química, la caça descontrolada de balenes 

i les probes de bombes atòmiques. Tot i així, en aquesta conferència va ser on els líders mundials varen 

decidir reunir-se cada deu anys per tal de realitzar un seguiment referent a l’estat ambiental global i 

l’impacte dels diferents països, i així poder valorar i actuar de manera adient. 

Durant aquesta conferència es va aconseguir reunir a representants de 113 països, 19 organismes 

intergovernamentals, i més de 400 organitzacions intergovernamentals i no governamentals. 

D’aquesta manera es va acordar una Declaració de 7 punts i una Resolució de 26 principis. 

Font: Compromisos internacionales 

3.1.2. Conferència Mundial sobre el Clima (1979) 

Al 1979 es va celebrar a Ginebra la Primera Conferència Mundial sobre el clima, la qual va ser 

convocada per la Organització Meteorològica Mundial (OMM). El tema principal a tractar va ser el fet 
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rellevant de com l’escalfament global podria afectar a l’activitat humana, reconeixent per primer cop 

el canvi climàtic com un problema greu per al planeta. 

Aquesta conferència va realitzar una declaració on convocava a tots els governs a controlar i preveure 

els possibles canvis referents al clima, provocats per l’ésser humà, que no fossin beneficiosos per al 

benestar de la humanitat. Així, es va establir un Programa Mundial sobre el Clima (PMC), sota la 

responsabilitat de la Organització Meteorològica Mundial, el Programa de les Nacions Unides pel Medi 

Ambient (PNUMA) i el Consell Internacional per a la Ciència (ICSU). 

Font: El ambiente es de todos. Miniambiente 

3.1.3. Protocol de Montreal (1987) 

La confirmació científica de l’esgotament de la capa d’ozó, duta a terme durant la Convenció de Viena 

del 22 de març de 1985, va impulsar a la comunitat internacional a establir un mecanisme de 

cooperació per tal de protegir-la. La qual cosa es va formalitzar amb el Conveni de Viena per a la 

protecció de la capa d’ozó, que va ser aprovat i signat per 28 països.  

D’aquesta manera, al setembre de 1987, es va redactar el Protocol de Montreal amb l’objectiu principal 

de protegir la capa d’ozó mitjançant mesures per controlar la producció total mundial i el consum de 

substàncies que la degradessin. 

Font: Nacions Unides 

3.1.4. Cimera de la Terra de Río de Janeiro (1992) 

La conferència coneguda com a Cimera de la Terra es va celebrar a Río de Janeiro del 3 al 14 de juny 

del 1992. Va ser un moment decisiu en les negociacions internacionals sobre qüestions relacionades 

amb el medi ambient i el desenvolupament de la societat. 

Els objectius fonamentals de la Cimera de la Terra eren aconseguir un equilibri just entre les necessitats 

econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i de les generacions futures, i així establir 

unes bases per a una associació mundial entre els països més desenvolupats i els països en procés de 

desenvolupament, així com entre els governs i els sectors de la societat civil, sobre la base de la 

comprensió de les necessitats i dels interessos comuns. 

Durant la conferència, 172 governs van aprovar tres grans acords, que haurien de complir amb els 

objectius establerts: el Programa 21, un pla de acció mundial per promoure el desenvolupament 

sostenible; la Declaració de Río sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, un conjunt de principis 

en els que es definien els drets civils i les obligacions dels Estats, i una Declaració de principis relatius 
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als boscos, que va constar d’una sèrie de directrius per a la ordenació més sostenible dels boscos del 

món. 

Font: Cumbre para la Tierra +5 

3.1.5. Carta d’Aalborg (1994) 

La Carta d’Aalborg va ser aprovada pels participants de la Conferencia Europea sobre les Ciutats 

Sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca) entre els dies 24 i 27 de maig de 1994. 

La Carta d’Aalborg va se signada inicialment per 80 autoritats locals europees i 253 representats 

d’organitzacions internacionals, governs nacionals, centres científics, assessors i particulars. Un cop 

signat aquesta Carta, les ciutats, poblacions menors i unitats territorials d’Europa es comprometien a 

participar en les iniciatives locals del Programa 21 i a desenvolupar programes enfocats a un 

desenvolupament sostenible, a la vegada que van iniciar la campanya de ciutats europees sostenibles. 

Font: Universitat Politècnica de Valencia 

3.1.6. Convenció de Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (1994) 

La Convenció de Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), adoptada el 1992 i que 

va entrar en vigor el 1994, reconeix la existència del problema del canvi climàtic, i estableix un últim 

objectiu que consisteix en aconseguir la estabilització de les concentracions de gasos d’efecte 

hivernacle a la atmosfera, amb la idea d’impedir interferències antropogèniques perilloses pel sistema 

climàtic. A més, indica que aquest nivell ha d’assolir-se en un temps suficient per permetre que els 

ecosistemes s’adaptin naturalment al canvi climàtic, assegurar que la producció d’aliments no es vegi 

en perill i permetre que el desenvolupament econòmic sigui de manera sostenible. 

Font: Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico 

3.1.7. Protocol de Kyoto (1997) 

Tres anys més tard de l’aprovació de la CMNUCC, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 

Climàtic (IPCC) publicava el seu Segon Informe d’Avaluació, on es manifestava que el clima ja havia 

començat a canviar a causa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En Resposta a aquest informe, al 1997 els governs van acordar incorporar una nova addició a la 

Convenció coneguda amb el nom de Protocol de Kyoto. Aquest protocol estableix, per primer cop, 

objectius de reducció d’emissions netes de gasos d’efecte hivernacle per als principals països 

desenvolupats i economies en transició, amb un calendari de compliment. Les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle dels països industrialitzats s’haurien de reduir al menys en un 5% per sota dels 
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nivells de l’any 1990 durant el període del 2008 al 2012, conegut com el primer període de compromís 

del Protocol de Kyoto. 

Font: Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico 

3.1.8. Tercera Cimera Mundial de Johannesburg (2002) 

La Tercera Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible celebrada a Johannesburg 

(Sudàfrica) entre el 2 i l’11 de setembre del 2002, es va celebrar amb la finalitat de revitalitzar el 

compromís mundial amb el desenvolupament sostenible establert deu anys enrere a la Cimera de la 

Terra de Río de Janeiro. 

Durant la conferència, es van avaluar els progressos assolits des del 1992 en relació als acords de la 

Cimera de Río. Destaca l’escàs compromís dels països més rics i desenvolupats en la reducció de la 

pobresa i l’accessibilitat a l’aigua i a l’energia dels més pobres. 

Font: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

3.1.9. Cimera Río + 20 

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible es va realitzar a Río de 

Janeiro (Brasil) entre els dies 20 i 22 de juny del 2012. Aquesta conferència es va enfocar en dos temes 

principals: l’economia verda en el context de desenvolupament sostenible, i en la erradicació de la 

pobresa i el marc institucional per al desenvolupament sostenible. Entre les nombroses mesures, es va 

acordar iniciar un procés per al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible. Tot i 

així, la falta de terminis i metes tangibles va provocar una enorme frustració en la societat civil. 

Font: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

3.1.10. Agenda 2030 

Des de l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides, el setembre de 2015 s’adopta la 

creació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el qual constitueix un programa  per 

l’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. 

L’esmentada Agenda 2030 planteja 17 objectius amb 169 metes que tracten les bases fonamentals per 

a la sostenibilitat: 

1. Fi de la pobresa 

2. Gana zero 

3. Salut i benestar 
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4. Educació de qualitat 

5. Igualtat de gènere 

6. Aigua neta i sanejament 

7. Energia assequible i no contaminant 

8. Treball decent i creixement econòmic 

9. Indústria, innovació i infraestructura 

10. Reducció de les desigualtats 

11. Ciutats i comunitats sostenibles 

12. Producció i consum responsable 

13. Acció pel clima 

14. Vida submarina 

15. Vida d’ecosistemes terrestres 

16. Pau, justícia i institucions sòlides 

17. Aliances per aconseguir els objectius 

Font: Nacions Unides 

3.1.11. Conferència sobre el Clima de París (2015) 

L’Acord de París és, d’igual forma que el Protocol de Kyoto, un acord jurídicament vinculant sobre el 

canvi climàtic, adoptat a la Conferència sobre el Clima de París (COP21) al desembre del 2015. 

A partir d’aquest acord s’estableix un marc global per evitar un canvi climàtic perillós mantenint 

l’escalfament global per sota dels 2 °C i continuant els esforços per limitar-ho a 1,5 °C. 

Durant la conferència es va acordar reunir-se de forma anual per tal d’avaluar els progressos amb els 

objectius fixats, i cada 5 anys per informar sobre les actualitzacions i les millores de les contribucions 

determinades a nivell nacional. 

Font: Web oficial de la UE 

3.1.12. Cimera de l’Acció Climàtica de Nova York (2019) 

Durant la Cimera de l’Acció Climàtica celebrada a Nova York el 2019, quasi 70 països es van 

comprometre a revisar els seus plans de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per tal de 

poder complir amb els objectius de l’Acord de París. Tot i així, la ONU  ja va advertir que el planeta es 

troba en un augment de temperatura d’un grau, de manera que els plans de reducció de les emissions 

eren insuficients. 



  Memòria 

10   

Els grans absents a la Cimera de l’Acció Climàtica de Nova York van ser Brasil, Japó i els mateixos Estats 

Units, que negaven el Canvi Climàtic abans de l’arribada de Joe Biden a la presidència i que, al costat 

de la Xina i l’Índia, eren els principals contaminants a nivell mundial. 

El Canvi Climàtic constitueix la pitjor amenaça mediambiental a la que s’està enfrontant la humanitat. 

És un problema que ens afecta en l’actualitat i les seves conseqüències poden arribar a ser molt greus 

si no aconseguim reduir dràsticament la dependència de combustibles fòssils i les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. 

En el pitjor dels escenaris més probables es parla d’un augment de la temperatura de fins als 4,8 °C a 

finals de segle. El Canvi Climàtic és un problema global que té una perspectiva ambiental, política, 

econòmica i social. I és que quant més triguem en reaccionar a aquest problema de manera eficient, 

molt més elevades seran les inversions que caldran fer per a l’adaptació de l’augment de la 

temperatura i més greus seran les conseqüències ambientals pel planeta. 

Font: El País 

3.2. Agenda 21 

L’Agenda 21 o Programa 21, tal i com es va denominar inicialment a la Cimera de la Terra celebrada a 

Río de Janeiro el 1992, es tracta d’un programa de les Nacions Unides (ONU) per tal de promoure el 

desenvolupament sostenible. En aquest programa es detallen les accions a desenvolupar a nivell 

mundial, nacional i local, per part dels governs i de les àrees en les que es genera l’impacte humà sobre 

el medi ambient. 

Aquest instrument de gestió, de caràcter no vinculant, sorgeix del “Programa Global pel 

Desenvolupament Sostenible al segle XXI”, emmarcat dintre de la “Conferència de les Nacions Unides 

sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible”, creant les bases per a desenvolupar una 

política ambiental global i mundial de manera estructurada, programada i desenvolupada per les 

entitats locals o regionals adients. 

Les tres bases que s’han de contemplar al Programa 21 són les següents: la sostenibilitat 

mediambiental, la justícia social i l’equilibri econòmic. Aquests tres aspectes depenen principalment 

de la conscienciació i la col·laboració ciutadana, així com de l’execució eficient de les forces polítiques 

i les diferents associacions públiques i privades. 

Els punts principals de l’Agenda 21 s’estructuren en 40 capítols organitzats en un preàmbul i quatre 

seccions. D’aquesta manera, els punts que tracten la conservació i la gestió dels recursos per al 

desenvolupament són els següents: 
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1. Protecció de l’atmosfera 

2. Planificació i ordenació dels recursos de la terra 

3. Lluita contra la desforestació 

4. Lluita contra la desertificació i la sequera 

5. Desenvolupament sostenible de les zones de muntanya 

6. Foment de l’agricultura i el desenvolupament rural sostenible 

7. Conservació de la diversitat biològica 

8. Gestió ecològicament racional de la biotecnologia 

9. Protecció dels oceans i els mars de tot tipus 

10. Protecció de la qualitat i el subministrament dels recursos d’aigua dolça 

11. Gestió ecològicament racional dels productes químics tòxics 

12. Gestió ecològicament racional dels residus perillosos 

13. Gestió ecològicament racional dels residus sòlids i les qüestions relacionades amb les aigües 

cloacals 

14. Gestió innòcua i ecològicament racional dels residus radioactius 

L’Agenda 21 Local és un document que defineix un Pla Estratègic Municipal fonamentat en la 

integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i 

que sorgeix de la participació i la presa de decisions consensuades entre els representants polítics, el 

personal tècnic municipal, els agents implicats i els ciutadans del municipi. 

El fonament teòric del procés de l’Agenda 21 Local és el principi de la sostenibilitat local, de tal manera 

que pretén integrar una justícia social, una economia sostenible i un entorn i capital natural durador 

per tal d’aconseguir un equilibri sostenible que es tradueixi en una millora de la qualitat de vida. Per 

tant, la sostenibilitat local és el resultat de l’equilibri entre les tres bases comentades anteriorment. 

• Sostenibilitat mediambiental: representa la dependència en quant a les funcions del nostre 

entorn, que proporciona recursos, assimila residus i proporciona serveis ambientals (aigua, 

aliments, aire depurat, etc.). De manera que la societat necessita que aquestes funcions es 

continuïn desenvolupant. 

• Sostenibilitat econòmica: aquest tipus de sostenibilitat advoca per un desenvolupament 

econòmic sostenible, és a dir, per un desenvolupament basat en el coneixement de la capacitat 

de càrrega de l’entorn per no superar-la i permetre la recuperació i la regeneració del sistema 

natural davant les pressions externes, així com en la optimització de l’ús dels recursos de 

manera que permeti el desenvolupament econòmic i s’obtingui el mateix, o fins i tot un major 

benefici amb un menor consum dels recursos. 

• Sostenibilitat social: se li atribueix l’objectiu de satisfer les necessitats de la generació present, 

de manera que les generacions futures puguin satisfer les seves. Per fer possible la 
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sostenibilitat social es imprescindible la formació i informació dels ciutadans, per tal de que 

tots participin de forma més o menys activa en el projecte de l’Agenda 21 Local, fent que 

aquesta participació sigui fonamentada des del coneixement i la conscienciació de la 

ciutadania.  

 
Figura 1. Bases fonamentals de l'Agenda 21. (Font: Agenda 21 Local Santa Eulàlia des Riu) 

Aquesta Agenda 21 Local es converteix en l’instrument que permet l’evolució del municipi fins a un 

equilibri que en cada moment ha de ser l’òptim. Per tant, no es busca un equilibri estàtic sinó dinàmic 

que assoleixi la millora continua de la qualitat de vida. D’aquesta manera, com a instrument, ha de ser 

versàtil per tal d’afrontar els reptes que es produeixin en cada moment. 

L’augment de coneixements i experiències en l’aparició de les Agendes 21 Locals deixa veure les 

dificultats i les beneficis del procés d’elaboració i del seu desenvolupament com a instruments de 

participació en la millora de de la gestió ambiental de les administracions locals. 

Font: Greenpease 

Font: Nacions Unides 

Font: Geoscopio 
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4. Diagnòstic ambiental municipal 

A l’hora de realitzar un diagnòstic ambiental del municipi de Corbera de Llobregat s’han de tenir clares 

les principals característiques que descriuen el territori en quant als aspectes socials, ecològics i 

econòmics. Per poder realitzar un correcte plantejament estratègic cal que abans ens centrem en 

entendre com està estructurat el municipi actualment, i així entendre i classificar els punts forts i els 

punts dèbils d’aquest. D’aquesta manera s’obtindrà un punt de vista que ens permeti controlar totes 

les variables d’entrada que conformen els sistema mediambiental del municipi i poder actuar d’acord 

amb els objectius establerts. 

4.1. Generalitats del territori 

En aquest apartat es descriuran les principals generalitats del municipi de Corbera de Llobregat, on es 

podran veure els principals aspectes que caracteritzen aquest municipi. 

4.1.1. Història del municipi 

El terme de Corbera consta ja en documents referents als límits del Castell de Cervelló l’any 992. El 

Castell de Corbera es troba documentat l’any 1032 en el testament de Guillem de Mediona, propietari 

i senyor del castell. Guillem va llegar dues terceres parts del Castell a la seva filla Quixol. 

L’existència de la capella de Santa Magdalena consta en documents de l’any 1295 i el primer senyor 

del Castell i propietari de tot el terme va ser Romeu de Corbera. Fins als inicis del segle XVII va estar en 

possessió dels Corbera, però a partir de llavors va passar a mans de la família Mora, ciutadans 

reconeguts de Barcelona. A finals del segle XVIII, el Castell va passar a mans dels Ramon per herència 

fins que Pau Joan de Ramon va morir sense successió l’any 1948. 

El monestir de Sant Ponç, tot i pertànyer al terme municipal de Cervelló, sempre ha dut el nom de Sant 

Ponç de Corbera, ja que ha estat lligat socioeconòmicament i parroquialment a Corbera. El monestir 

de Sant Ponç és un exemplar de l’estil romànic llombard del segle XI. Al barri de l’Amunt hi ha la capella 

de Sant Cristòfol, d’origen preromànic. 
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Figura 2. Capella de Sant Cristòfol (Font: https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/i-es/patrimonis-corbera/sant-

cristofol/ia64) 

L’església parroquial de Santa Maria de Corbera va ser ampliada durant els segles XIV, XV i XVI amb 

diferents capelles i sagristia. També va ser renovada i ampliada en els segles XVIII, XIX i XX fins arribar 

a l’estat actual.  

L’explotació de guixeres es va convertir en el modus vivendi des del segle XIX sobrevivint fins la 

postguerra. Durant els anys 50 es van començar a utilitzar aparells que substituïen els pics i les pales 

en els treballs a les guixeres. Els forns de guix funcionaven amb la fusta dels boscos de la rodalia portada 

per rucs dirigits per traginers. El 1945 es va començar a transportar la llenya amb camions. La vinya i 

els horts també van sobreviure fins la postguerra. En el moment en què la fil·loxera va malmetre els 

conreus vitivinícoles es va plantar cep americà i préssec. En tancar les guixeres, la construcció ha 

esdevingut la principal font econòmica, substituint també l’activitat agrícola. 

La part del municipi coneguda com Corbera de Baix va se construïda, el 1947, una nova església, també 

parroquial, dedicada a Sant Antoni Abat. 

  

https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/i-es/patrimonis-corbera/sant-cristofol/ia64
https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/i-es/patrimonis-corbera/sant-cristofol/ia64
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L’any 1988 va ser aprovat l’escut heràldic de Corbera de Llobregat, que va quedar organitzat per un 

escut caironat d’or, un corb de sable i per timbre una corona de baró.  

 
Figura 3. Escut Heràldic de Corbera de Llobregat (Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Corbera_de_Llobregat) 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.1.2. Situació geogràfica 

El municipi de Corbera de Llobregat forma part de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya), es troba 

a 25 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, situat a la vora dreta del riu Llobregat. El territori consta 

d’una superfície de 18,36 quilòmetres quadrats (1,28 quilòmetres quadrats de zones verdes i parcs, i 

9,22 quilòmetres quadrats de zones forestals) i s’estén des del Puig d’Agulles i la Creu de l’Aragall fins 

aigües avall de la riera de Sant Joan o de Corbera, quan desguassa al Llobregat en l’indret de la Roca 

del Droc. Els seus límits són: 

- Al Nord-est el municipi de Castellbisbal, creuant de vora a vora el riu Llobregat. 

- A la tramuntana o nord els termes municipals de Castellví de Rosanes i de Gelida. 

- A l’Oest el terme municipal de Cervelló. 

- A l’Est el municipi de Sant Andreu de la Barca, Pallejà i La Palma de Cervelló. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Corbera_de_Llobregat
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Figura 4. Mapa territorial del Baix Llobregat. (Font: https://municipiscatalans.com/inici/comarques-de-barcelona/baix-

llobregat/) 

El municipi, en el seu punt més alt, es troba a una altitud de 653 metres sobre el nivell del mar, i 

comprèn tota la vall de la riera de Corbera i la capçalera de la de Rafamans. El seu territori és molt 

accidentat orogràficament pel massís del Garraf-Ordal i està cobert en bona part per extenses zones 

de bosc. 

El nucli modern, comercial i de serveis de Corbera se situa a la part meridional del terme municipal, a 

la riba esquerra de la riera de Rafamans. Aquest nucli s’ha conegut com Corbera de Baix i es va originar 

en torn de la Masia de Can Roig, a finals del segle XIX i començaments del XX, reben el nom de Cases 

d’en Roig. 

 
Figura 5. Corbera de Baix. (Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat) 

https://municipiscatalans.com/inici/comarques-de-barcelona/baix-llobregat/
https://municipiscatalans.com/inici/comarques-de-barcelona/baix-llobregat/
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Temps enrere aquest nucli es diferenciava clarament del nucli històric, també conegut com Corbera de 

Dalt, que es va desenvolupar cap al segle X entorn del Castell i es va constituir el nucli originari del 

municipi. 

 
Figura 6. Corbera de Dalt. (Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat) 

Els boscos de pi blanc, que des de principis del segle XX van ocupar tot el terme i que, en bona part, 

encara es conserven tot i la regressió soferta, caracteritzen tot l’entorn de Corbera de Llobregat. 

Tant el creixement urbà com l’extensió dels boscos de pins han comportat una recessió lenta però 

inexorable de l’agricultura que, bàsicament, era de cultiu de la vinya i de l’oliva. Actualment resten 

conreus de presseguers, cirerers i productes de l’horta. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Font: Ayuntamiento de España 

4.1.3. Patrimoni natural 

El terme de Corbera comprèn tota la vall de la riera de Corbera i part de la capçalera de la riera de la 

Palma o riera de Rafamans. És, per tant, d’un territori molt accidentat degut a la seva situació 

geogràfica en el massís de Garraf-Ordal, i amb una àmplia vegetació compresa en la seva majoria de 

bosc de pi blanc que s’estén per tot el terme municipal des del començament del segle XX, que ha estat 

greument alterat en la major part del territori per la construcció d’urbanitzacions de segona residència. 

A continuació es comenten alguns dels elements més destacats del patrimoni natural del municipi: 

Font: enciclopèdia.cat 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

• La riera de Corbera es forma sota el puig de Corbera (583 m), a ponent, i sota la serra de Santa 

Magdalena (puig de la Creu de l’Aragall, 545 m), a tramuntana. El tram final de la riera de 

Corbera, que recentment ha estat arranjat per l’Agència Catalana de l’Aigua, és especialment 

interessant per les seves formacions geològiques, fruit de l’erosió de la riera sobre el llit rocós 

de tons torrats i rogencs on hi ha espectaculars bassals i salts d’aigua a la vessant obaga de la 

muntanya. 

 

 

Figura 7. Gorc de la Mola de la Riera de Corbera. (Font: https://totnens.cat/que-fem/gorg-de-la-mola-de-la-riera-de-
corbera/) 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

• La capçalera de la riera de Rafamans es forma sota el roc de Forrellac (628 m) i el puig d’Agulles 

(652 m), entre els quals hi ha el coll del Portell. Aquesta riera neix als contraforts de la Serra 

d’Ordal, quan la riera de Les Planes rep les aigües de petites torrenteres que baixen de les 

Muntanyes de Can Rigol. Després de recórrer 9 km conflueix amb la riera de Cervelló, la qual 

desemboca al Llobregat. L’entorn de la riera es troba en bon estat de conservació; hi ha 

vegetació arbòria i arbustiva, també es poden veure canyissars. 

 

https://totnens.cat/que-fem/gorg-de-la-mola-de-la-riera-de-corbera/
https://totnens.cat/que-fem/gorg-de-la-mola-de-la-riera-de-corbera/
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Figura 8. Riera de Rafamans. (Font: https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-de-rafamans) 

Font: Ajuntament de La Palma de Cervelló 

• El Puig d’Agulles es un cim de 652 metres que es troba entre els municipis de Gelida a l’Alt 

Penedès, i de Cervelló i Corbera de Llobregat al Baix Llobregat. És el punt culminant de la Serra 

de l’Ordal. 

 

 

Figura 9. Puig d'Agulles. (Font: https://reptesmuntanyencs.cat/puig-dagulles/) 

Font: Vikipèdia 

https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-de-rafamans
https://reptesmuntanyencs.cat/puig-dagulles/
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• La Creu de l’Aragall és un cim de 545 metres que es troba entre els municipis de Castellví de 

Rosanes i de Corbera de Llobregat, a la Serra de l’Ordal. A aquest cim podem trobar-hi la creu 

que li dona nom, la qual es va construir al 1909 en memòria de Josep Rifà i Munt. 

 

 

Figura 10. Creu d'Aragall. (Font: https://www.turismodeobservacion.com/foto/amanecer-desde-la-creu-aragall-en-corbera-
de-llobregat/32966/) 

Font: Vikipèdia 

• El riu Llobregat i els seus afluents formen una de les principals conques hidrogràfiques de 

Catalunya. Travessa setze municipis metropolitans i connecta espais de gran valor ecològic. El 

seu cabal va augmentant a mida que el curs del riu avança i recull aigua de diferents afluents 

fins desembocar al mar, creant així la plana al·luvial del Delta del Llobregat, de gran valor 

ecològic. 

 

https://www.turismodeobservacion.com/foto/amanecer-desde-la-creu-aragall-en-corbera-de-llobregat/32966/
https://www.turismodeobservacion.com/foto/amanecer-desde-la-creu-aragall-en-corbera-de-llobregat/32966/
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Figura 11. Riu Llobregat. (Font: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/el-papiol-castellbisbal-sant-andreu-de-la-barca-

martorell-el-papiol-por-los-caminos-del-rio-llobreg-47382506/photo-31454793) 

Font: Diputació de Barcelona 

4.1.4. Patrimoni cultural 

El municipi de Corbera de Llobregat consta d’una gran varietat de monuments i patrimoni històric on 

es pot trobar una gran diversitat arquitectònica: ermites, un castell, esglésies, masies, forns de calç, 

guixeres, etc. Dins d’aquesta llista de monuments i patrimoni històric, en destaquen els següents: 

• La Creu Nova. Documentada des del 1617, constitueix un dels millors exemples de creu votiva 

de Catalunya. És possible que originàriament estigués protegida per una edícula de pedra 

d’arcs apuntats sostinguts per quatre columnes vuitavades, de les quals es conserven les 

bases. Malmesa el 1868, va ser restaurada poc després, el 1883. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/el-papiol-castellbisbal-sant-andreu-de-la-barca-martorell-el-papiol-por-los-caminos-del-rio-llobreg-47382506/photo-31454793
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/el-papiol-castellbisbal-sant-andreu-de-la-barca-martorell-el-papiol-por-los-caminos-del-rio-llobreg-47382506/photo-31454793
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Figura 12. Creu Nova. (Font: https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/patrimonis-corbera/creu-nova/ia67) 

• El Castell de Cavallers. En el transcórrer del temps (985) aquestes torres s’utilitzaven com a 

premi als senyors que s’havien distingit en batalla, o be a qui es devien favors per a qualsevol 

fet o regraciament que se’ls hi volgués fer, amb la sola condició de que bastissin fortalesa al 

seu entorn per a poder acollir als vilatans amb qui repoblaven i fortificaven les terres 

conquerides o recuperades als infidels. 

 

 
Figura 13. Castell de Cavallers. (Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Castell_de_Corbera_(Corbera_de_Llobregat)_-

_1.jpg) 

https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/patrimonis-corbera/creu-nova/ia67
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Castell_de_Corbera_(Corbera_de_Llobregat)_-_1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Castell_de_Corbera_(Corbera_de_Llobregat)_-_1.jpg
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• Sant Ponç de Corbera. L’església de Sant Ponç de Corbera es troba esmentada per primer cop 

el 1068. Poc després, el 1085, rep una deixa testamentària del bisbe de Barcelona Humbert de 

Cervelló, el que posa en evidència el lligam entre aquest llinatge i el lloc. Caldria contemplar la 

possibilitat que aquesta església fos una fundació de la casa dels Cervelló, començada per 

Alemany de Cervelló (germà del bisbe Humbert) amb la voluntat que esdevingués la seu del 

panteó familiar. 

 

 
Figura 14. Sant Ponç de Corbera. (Font: https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/patrimonis-corbera/sant-ponc-de-

corbera/ia66) 

• Forns de Calç. Als peus de la carretera de Gelida es conserven, molt malmeses, les restes d’un 

antic forn de guix que aprofita el pendent de la muntanya, construït amb pedra rogenca del 

país i maons. Està format per dues cavitats, de fet, dos forns que permetien que mentre en un 

es feia la cuita, l’altra es carregava o descarregava. La presència d’aquests forns està lligada a 

les nombroses guixeres que hi havia al municipi i que van ser explotades durant el segle XIX i 

la primera meitat del XX. Gran part del guix que es va utilitzar a l’Exposició Universal de 1929 

va sortir de les guixeres de Corbera. 

 

https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/patrimonis-corbera/sant-ponc-de-corbera/ia66
https://www.patrimonihistoriccorbera.cat/patrimonis-corbera/sant-ponc-de-corbera/ia66
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Figura 15. Forns de Calç. (Font: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=12437) 

Font: Pobles de Catalunya 

 

  

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=12437
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4.1.5. Dades generals de la població 

Al municipi de Corbera de Llobregat, tal i com acostuma a passar en els municipis de l’àrea 

metropolitana, el nombre d’habitants ha anat augmentant molt en les últimes dècades. Segons les 

dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) l’1 de gener de 2020, el nombre d’habitants 

a Corbera de Llobregat és de 14.882, 60 habitants més que l’any 2019. A la gràfica següent es pot veure 

el nombre d’habitants empadronats al municipi al llarg dels anys. 

 
Gràfica 1. Habitants a Corbera de Llobregat. (Font: https://www.foro-ciudad.com/barcelona/corbera-de-

llobregat/habitantes.html) 

Tal i com es pot veure, des de l’any 1990 fins aproximadament l’any 2008, la pendent de la corba passa 

a adquirir una verticalitat més marcada que no pas a la resta d’anys, la qual cosa indica la prosperitat 

d’aquests anys en quant al creixement del nombre d’habitants al municipi. 

https://www.foro-ciudad.com/barcelona/corbera-de-llobregat/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/barcelona/corbera-de-llobregat/habitantes.html


  Memòria 

26   

 
Gràfica 2. Comparativa de població al Baix Llobregat a l’any 2020. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra la comparativa a l’any 2020 del nombre d’habitants als municipis del Baix 

Llobregat. Segons s’ha pogut veure, la mitjana d’habitants per municipi es troba en els 27.822, la qual 

cosa mostra com el municipi de Corbera de Llobregat es troba per sota. 

 

Gràfica 3. Comparativa de densitat demogràfica al Baix Llobregat l'any 2020. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’IDESCAT) 
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Gràfica 4. Comparativa de l’àrea dels municipis del Baix Llobregat (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Si s’observa la gràfica anterior on es compara la densitat demogràfica dels municipis del Baix Llobregat, 

es pot veure que la densitat demogràfica a Corbera de Llobregat de 808,4 habitant/km2, la qual es 

troba molt per sota de la mitjana (2436,45 habitant/km2). Això porta a pensar que el municipi consta 

d’una gran superfície amb pocs habitants en comparació a la resta de municipis de la comarca. 

 
Gràfica 5. Comparativa Corbera de Llobregat en vers al Baix Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 
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D’aquesta manera, es pot veure que el municipi de Corbera de Llobregat tan sols representa un 2% del 

total de la població a la comarca del Baix Llobregat, la qual consta de 834.653 habitants totals. 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

Font: Foro-ciudad.com 

4.1.6. Distribució urbana municipal 

A continuació es presenta una taula on es mostra la densitat de la població en trama urbana pels 

diferents barris del municipi de Corbera de Llobregat: 

 

Taula 1. Densitat de població en trama urbana per barris. (Font: https://iermb.uab.cat/wp-
content/uploads/2017/01/16013.pdf) 

Nom Barri Població 

estimada 

Superfície residencial 

(Ha.) 

Densitat neta 

(hab./Ha.) 

Nucli urbà 5.629 50,5 111,5 

Ampliació Nucli urbà 250 2,5 101,2 

Ca n’Armengol 426 39,6 10,8 

Can Canonge 185 9,9 18,6 

Can Coll 210 20,3 10,3 

Can Llopard 277 10,1 27,3 

Can Lluís 99 2,7 37,1 

Can Margarit 668 34,8 19,2 

Can Montmany de Mas 

Passoles 

84 5,6 14,8 

Can Moriscot 11 0,1 120,6 

Can Palet 127 9,5 13,4 

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2017/01/16013.pdf
https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2017/01/16013.pdf
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Can Planes Sud 103 2,1 48,5 

Can Rigol 314 14,3 22,0 

El Bonrepòs 815 22,4 36,4 

El Mirador 145 6,1 23,8 

El Pontarró 36 0,4 88,0 

El Solei dels Herbatges 77 2,9 26,1 

Els Carsos 298 10,0 29,9 

Els Guixots 23 1,4 15,8 

L’Amunt 59 1,2 49,8 

La Creu de l’Aragall 794 34,3 23,2 

La Creu de l’Aragall Junior 466 22,2 21,0 

La Creu de Sussalba Can 

Negre 

437 17,0 25,8 

La Creu Nova 434 9,1 47,6 

La Servera 70 2,2 31,5 

La Soleia 64 3,1 20,8 

Les Cases Cremades 15 0,2 65,7 

Les Cases Pairals 874 37,4 23,4 

Les Parretes 156 3,9 39,7 

Mas d’en Puig 32 2,2 14,4 

Sant Cristòfol 111 4,4 25,0 

Santa Maria de l’Avall 825 38,0 21,7 
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Total Corbera de Llobregat 9.755 244 40,0 

 

Corbera de Llobregat comptabilitza un total de 32 barris al seu terme municipal. Cal tenir en compte 

que la divisió del terme municipal en barris s’ha fet sobre el sòl urbanitzat residencial i l’ús que en fa el 

seu ajuntament ha estat, entre d’altres, per qüestions de planificació urbanística. 

El nucli urbà de Corbera de Llobregat és el que concentra més població, amb 5.629 habitants, en canvi, 

de la resta de barris, cap supera els 1.000 veïns, i n’hi ha 17 que no superen el 200 habitants. 

Les característiques dels barris són força diverses, ja que es poden trobar des de barris amb una gran 

superfície residencial, com és el cas del nucli urbà de Corbera de Llobregat (50,5 Ha.), Santa Maria de 

l’Avall o les Cases Pairals (poc menys de 40 Ha.), fins a barris de dimensions més reduïdes, com el cas 

de Can Moriscot o el Pontarró, amb dimensions inferiors a 1 Ha. 

Pel que fa a la densitat de població, el nucli urbà de Corbera de Llobregat i Can Moriscot són els barris 

amb major densitat neta de població, sent de 111,4 hab./Ha. i 120,6 hab./Ha., respectivament. Per 

contra, Can Coll i Ca n’Armengol, tenen densitats de població inferiors als 11 hab./Ha. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Font: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

4.1.7. Mobilitat general 

Segons les dades generals de la mobilitat dels habitants del municipi de Corbera de Llobregat la gran 

majoria es desplacen mitjançant transport privat. 

El servei de transport urbà de Corbera de Llobregat, operat per l’empresa privada Autocorb, disposa 

de quatre línies fixes: la línia 1 (L1) Cases Pairal, la línia 2 (L2) Sant Andreu de la Barca, la línia 3 (L3) El 

Bonrepòs-L’Amunt i, la línia 4 (L4) La Creu d’Aragall. La seva flota d’autobusos inclou dos minibusos, un 

dels quals realitza de forma permanent el recorregut de la línia 2, mentre que l’altre es va intercanviant 

entre les altres línies. 

De les quatre línies, la principal és la L2, amb l’objectiu de connectar Corbera de Llobregat i Sant Andreu 

de la Barca, amb una de les parades a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. 

Amb el pas dels anys el transport urbà de Corbera de Llobregat ha anat augmentat progressivament el 

nombre de viatgers. L’augment més significatiu es dona entre el 2015 i 2016, amb un increment del 

23%. 
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Taula 2. Increment anual del servei d'autobús. (Font: https://www.mobilicat.cat/pdf/corbera-de-llobregat-es-mou.pdf) 

ANY VIATGERS ANUALS DEL SERVEI URBÀ INCREMENT (%) 

2014 50970 - 

2015 51506 1 

2016 63552 23 

2017 72591 14 

2018 88010 21 

2019 98152 12 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.1.8. Climatologia 

El clima de Corbera de Llobregat es classifica com a càlid i temperat. La precipitació al municipi es 

significativa, amb pluges fins i tot durant el mes més sec. Aquest tipus de clima es considerat com Cfa 

segons la classificació climàtica de Köppen-Geiger, la qual es caracteritza per estius càlids i humits i 

hiverns frescos. Es diferencia del clima tropical per l’estació d’hivern força definida i del clima 

mediterrani pels estius humits amb precipitacions abundants. 

Durant el transcurs de l’any, la temperatura generalment varia dels 2 °C als 28 °C i rarament baixa dels 

-2 °C o puja més dels 31 °C.  

https://www.mobilicat.cat/pdf/corbera-de-llobregat-es-mou.pdf
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Gràfica 6. Climograma de Corbera de Llobregat. (Font: https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-

llobregat-56969/#temperature-graph) 

Com es pot veure a la gràfica anterior l’època amb menys quantitat de pluja és al gener, el qual rep 

una precipitació mitja aproximada de 36 mm. En canvi, el mes d’octubre és el més humit, amb una 

precipitació mitja aproximada de 94 mm. 

A la gràfica següent es troben les temperatures màximes i mínimes mitjanes, on la temperatura 

màxima es representa amb la línia vermella i, la temperatura mínima amb la blava. Les línies més 

primes discontinues representen les temperatures mitjanes percebudes. 

https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-llobregat-56969/#temperature-graph
https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-llobregat-56969/#temperature-graph
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Gràfica 7. Temperatures màximes i mínimes a Corbera de Llobregat. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-

promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

La temporada temperada dura 2,8 mesos (del 19 de juny al 14 de setembre) i la temperatura màxima 

mitjana es troba a més de 25 °C. El dia més calorós de l’any és el 6 d’agost, amb una temperatura 

màxima mitjana de 28 °C i una temperatura mínima mitjana de 19 °C. 

La temporada més fresca dura 3,9 mesos (del 19 de novembre al 17 de març) i la temperatura màxima 

mitjana es troba a menys de 15 °C. El dia més fresc de l’any és l’11 de gener, amb una temperatura 

mínima mitjana de 2 °C i una temperatura màxima mitjana de 12 °C. 

https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
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Gràfica 8. Percentatge de núvols al cel de Corbera de Llobregat. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-

promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

La mitjana del percentatge de cel cobert amb núvols varia considerablement en el transcurs de l’any. 

La part amb el cel més clar de l’any comença aproximadament el 16 de juny, dura 2,6 mesos i acaba 

aproximadament el 4 de setembre, sent el 19 de juliol el dia més clar de tot l’any. 

La part més nuvolada de l’any comença aproximadament el 4 de setembre, dura 9,4 mesos i acaba 

aproximadament el 16 de juny, sent el 24 d’octubre el dia més nuvolat de tot l’any. 

Un dia humit es considera com un dia amb, al menys, 1 mil·límetre de líquid o precipitació equivalent 

a líquid. La probabilitat de dies humits a Corbera de Llobregat varia durant l’any i les temporades 

d’aquest. La temporada més humida dura 9,3 mesos (del 21 d’agost al 29 de maig), amb una 

probabilitat de més del 14% de que cert dia sigui humit. La probabilitat màxima d’un dia humit es del 

21%, el 4 d’octubre. La temporada més seca dura 2,7 mesos (del 29 de maig al 21 d’agost), amb una 

probabilitat mínima de dia humit del 7%, el 14 de juliol. 

Els dies humits, es distingeixen entre els que tenen només pluja, només neu o una combinació de les 

dues. En base a aquesta categorització, el tipus més comú de precipitació durant l’any és de només 

pluja, amb una probabilitat màxima del 21% el 4 d’octubre. 

 

https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
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Gràfica 9. Probabilitat diària de precipitació. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-

Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

Per tal de mostrar la variació durant un mes i no només les totals mensuals, es mostra la precipitació 

de pluja acumulada durant un període de 31 dies centrat al voltant de cada dia de l’any. Corbera de 

Llobregat té una variació lleugera de pluja mensual per estació. 

La majoria de pluja cau durant els 31 dies centrats al voltant del 10 d’octubre, amb una acumulació 

total mitjana de 57 mil·límetres. La data aproximada amb la menor quantitat de pluja és el 10 de juliol, 

amb una acumulació total mitjana de 16 mil·límetres. 

 
Gràfica 10. Precipitació mitjana de pluja mensual. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-

de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

  

https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
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La duració del dia a Corbera de Llobregat varia considerablement durant l’any. Al 2021, el dia més curt 

serà el 21 de desembre, amb 9 hores i 11 minuts de llum natural, el dia més llarg serà el 21 de juny, 

amb 15 hores i 11 minuts de llum natural. 

 
Gràfica 11. Hores de llum natural. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-

Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

El vent d’una certa ubicació depèn en gran part de la topografia local i d’altres factors. La velocitat 

instantània i la direcció del vent varien més àmpliament que les mitjanes per hora. 

 
Gràfica 12. Velocitat mitjana del vent. (Font: https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-

Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation) 

La velocitat mitjana del vent per hora a Corbera de Llobregat té variacions estacionals lleus al transcurs 

de l’any. La part amb més vent de l’any dura 7,0 mesos (del 5 d’octubre al 3 de maig), amb velocitats 

mitjanes del vent de més de 12,2 kilòmetres per hora. El dia amb més vent de l’any va ser el 6 d’abril, 

amb una velocitat mitjana de 13,4 kilòmetres per hora. El temps més calmat de l’any dura 5,0 mesos 

https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
https://es.weatherspark.com/y/45886/Clima-promedio-en-Corbera-de-Llobregat-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation
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(del 3 de maig al 5 d’octubre). El dia amb menys vent de l’any està previst que sigui el 18 d’agost, amb 

una velocitat mitjana del vent de 11,0 kilòmetres per hora. 

A continuació es representa una taula a mode de resum on es mostren amb més detall les 

temperatures mensuals (mitjanes, mínimes i màximes), les precipitacions, el percentatge d’humitat i 

el nombre de dies plujosos del municipi. 

 

Taula 3. Clima a Corbera de Llobregat. (Font: https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-llobregat-
56969/#temperature-graph) 

 

D’aquesta manera es pot observar que la variació en la precipitació entre els mesos més secs i els més 

humits és de 58 mm, i la variació en la temperatura anual esta al voltant dels 16 °C, tal i com hem pogut 

apreciar en les gràfiques anteriors. 

Font: climate-data.org 

Font: Weather Spark 

4.2. Entorn físic 

En el següent apartat es descriuen les característiques físiques del territori de Corbera de Llobregat, 

fent èmfasi en les característiques geològiques, topogràfiques i hídriques. 

4.2.1. Geologia i geomorfologia 

La comarca del Baix Llobregat es troba en un territori elevat i abrupte, en comparació a les zones que 

l’envolten, i presenta morfologies d’entitat destacable així com nombroses coves i avencs. 

https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-llobregat-56969/#temperature-graph
https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/corbera-de-llobregat-56969/#temperature-graph
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Figura 16. Mapa geològic de la zona de Corbera de Llobregat. (Font: https://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-comarcal-1-
50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya-1-50.000) 

L’àrea municipal es troba en una àrea inclosa dins la Serralada Litoral o de Marina. S’hi diferencien dues 

grans representacions litològiques: el sector oest amb materials de recobriments mesozoics del triàsic 

i del cretaci-juràssic, i per altra banda, a l’est amb materials més propis de l’aflorament del sòcol 

paleozoic de les Catalànides (antic massís de l’era primària). 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-comarcal-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya-1-50.000
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-comarcal-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya-1-50.000
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-comarcal-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya-1-50.000
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Figura 17. Tipus de sòl a la zona de Corbera de Llobregat. (Font: 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/Doc_II_Diagnosi%20MdB_vJULIOL20.pdf) 

El territori de muntanya del Baix Llobregat presenta morfologies importants com són les cingleres 

rogenques de la part central i les depressions de caràcter calcari. Un tret característic d’aquest àmbit 

que és la morfologia càrstica, que ha donat lloc a la formació de nombroses coves i avencs, com les 

Coves de Can Riera a Torrelles de Llobregat. 

El municipi de Corbera de Llobregat, en estar situat en una zona de muntanya, és ideal per constatar 

la multiplicitat d’estructures geològiques que són presents en aquest context geogràfic. 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/Doc_II_Diagnosi%20MdB_vJULIOL20.pdf
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Concretament, la zona de Corbera de Llobregat s’engloba en el bloc del Garraf, a l’extrem meridional 

de la Serralada Litoral. A la part baixa del municipi es troba l’anomenada “fossa de Corbera” que s’estén 

en direcció NE-SO durant uns set quilòmetres i amb una amplada de cinc-cents metres. És el graben de 

Corbera i en ell hi podem trobar els materials característics del Keuper. En els relleus de les muntanyes 

que l’envolten es poden trobar els materials típics del Buntsandstein i Paleozoic, al nord, i del 

Muschelkalk, al sud. 

Els materials del Keuper es troben, normalment, coberts per vegetació, però degut a l’interès econòmic 

que alguns d’aquests tenen els podem observar amb relativa facilitat a qualsevol de les pedreres que 

hi ha a la zona. A les pedreres trobem els materials molt erosionats per la tectònica que provoca 

l’aparició del graben. 

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat 

4.2.2. Topografia 

Per ser més específics en la descripció de la localització de Corbera de Llobregat, es poden analitzar 

algunes dades topogràfiques referents a la seva zona territorial. 

Les coordenades geogràfiques de Corbera de Llobregat són 41°25’01”N 1°55’53”E. 

 
Figura 18. Mapa topogràfic de la zona de Corbera de Llobregat. (Font: https://es-es.topographic-

map.com/maps/9x0r/Corbera-de-Llobregat/) 

https://es-es.topographic-map.com/maps/9x0r/Corbera-de-Llobregat/
https://es-es.topographic-map.com/maps/9x0r/Corbera-de-Llobregat/
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El municipi de Corbera de Llobregat és caracteritza per ser un territori molt accidentat orogràficament 

pel massís del Garraf-Ordal. En general consta d’un tipus de relleu de muntanya, el qual presenta zones 

amb grans pendents. 

Com es pot observar a la Figura 18, la part més accidentada del territori és la part corresponent a l’oest, 

ja que es troben els punts més alts del municipi com són el Puig d’Agulles i la Creu d’Aragall. 

En el següent mapa s’aprecia el relleu muntanyós del municipi, mostrat per les extenses zones de color 

verd. Es pot observar que la part minoritària del territori és la corresponent a les zones urbanes, 

representades en color blanc. 

 
Figura 19. Mapa topogràfic de la zona de Corbera de Llobregat. (Font: 
https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/topo5000/id/9423/) 

Font: topographic-map.com 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

4.2.3. Recursos hídrics 

La xarxa hidrogràfica de la zona de Corbera de Llobregat està composta per nombroses rieres, però 

l’estat ecològic i la qualitat fisicoquímica és deficient en aquelles on es fa seguiment. Existeixen espais 

de gran qualitat però amb necessitats de millora en la gestió. La permeabilitat del substrat permet una 

àmplia distribució d’aqüífers a l’àmbit. 

https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/topo5000/id/9423/
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Hi ha 3 rieres que travessen el municipi: la Riera de les Planes, la Riera de Corbera i la Riera de 

Rafamans, les quals desemboquen al Riu Llobregat i així conformen els principals recursos hidrològics 

del municipi. 

Segons dades de l’estat de les masses d’aigua a Catalunya, extretes de l’Agència Catalana de l’Aigua, a 

nivell de qualitat fisicoquímica de les rieres i torrents al Baix Llobregat, en general, aquestes es tracten 

d’aigües alcalines amb una elevada conductivitat, amb un pH lleugerament bàsic i de les quals cal 

destacar una baixa concentració de nitrats i d’amoni. Cal a dir, però, que la riera de Rafamans presenta 

un diagnòstic deficient pel que fa a les concentracions de fosfats (1,1 mg/L) i sulfats (579 mg/L), amb 

el conseqüent procés d’eutrofització de les aigües que això pot comportar. 

 
Figura 20. Xarxa hidrogràfica a l'àmbit de les Muntanyes del Baix. (Font: 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/Doc_II_Diagnosi%20MdB_vJULIOL20.pdf#%5B%7B%22num%22%
3A38%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C661%2C0%5D) 

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/Doc_II_Diagnosi%20MdB_vJULIOL20.pdf#%5B%7B%22num%22%3A38%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C661%2C0%5D
https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/Doc_II_Diagnosi%20MdB_vJULIOL20.pdf#%5B%7B%22num%22%3A38%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C661%2C0%5D
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4.2.4. Paisatge 

El paisatge a Corbera de Llobregat destaca majoritàriament per la gran superfície de boscos i muntanya 

que té al seu territori. Existeix una àmplia xarxa de senders que recorren indrets d’una elevada riquesa 

natural, paisatgística, ecològica i cultural. 

Amb més de 18 quilòmetres quadrats de superfície no urbanitzable, és un recurs molt profitós degut a 

la gran quantitat de persones residents als municipis dels voltants que transiten aquests paratges. 

Les rutes principals que es recomanen des de l’àrea de turisme de l’ajuntament de Corbera de 

Llobregat són les següents: 

• Sant Ponç i Sant Cristòfol. Amb un recorregut de 7,92 km i un desnivell de 246 m, consisteix 

en una ruta circular que porta a descobrir dos edificis religiosos emblemàtics de Corbera de 

Llobregat: la capella de Sant Cristòfol i l’església de Sant Ponç. La ruta passa, a més, a prop de 

diferents masies i fonts que permeten endinsar-se en l’entorn del municipi. 

• El Camí del Pas de Barca. Amb un recorregut de 10,72 km i un desnivell de 159 m, consisteix 

en una ruta no circular que s’inicia al nucli històric de Corbera de Llobregat. Es pot veure la 

Penya del Corb, la Riera de Corbera amb els gorgs de la Mola, el riu Llobregat, el Pou de Glaç i 

l’aqüeducte. Aquest camí és el testimoni de l’organització territorial existent com a mínim en 

l’època medieval i bona part de l’època moderna, i té un interès històric i patrimonial. 

• Cinc Cims. Amb un recorregut de 25,72 km i un desnivell de 1053 m, consisteix en un 

recorregut que ressegueix l’itinerari que fa la cursa Cinc Cims que es celebra a principis d’any 

a Corbera de Llobregat. El nom ve donat perquè en aquesta prova esportiva es coronen els 

cims de la Creu de l’Aragall, la Roca Foradada, el Roc de Forellac, el Puig d’Agulles i el 

Montmany. És una volta panoràmica al municipi que s’endinsa en les Muntanyes de l’Ordal, 

veient de fons el massís de Montserrat. 

• Pic de l’Àliga. Amb un recorregut de 4,92 km i un desnivell de 137 m, consisteix en una ruta 

circular des de la urbanització de les Cases Pairals. Permet visitar la Font de Socies, la Font dels 

Plataners i el Pic de l’Àliga (285,38 m d’altitud). La ruta transcorre pel sector est del municipi, 

al límit amb Pallejà. 

• La Creu de l’Aragall. Amb un recorregut de 13,88 km i un desnivell de 480 m, consisteix en una 

ruta semicircular per fer el cim de la Creu de l’Aragall des del nucli antic de Corbera de 

Llobregat. 

• Puig d’Agulles. Amb un recorregut de 11,29 km i un desnivell de 557 m, consisteix en una ruta 

circular que porta al punt més elevat de les Serres de l’Ordal, el Puig d’Agulles (653 m d’altitud). 

A més, aquesta muntanya està inclosa dins del repte dels 100 cims de la FEEC. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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4.3. Urbanisme 

El municipi de Corbera de Llobregat compta amb una regidoria encarregada de l’ordenament, 

transformació i conservació del sòl, sent aquesta la Regidoria d’Urbanisme. 

Entre les diferents activitats que se li encomanen, promou i estableix el plantejament urbanístic del 

municipi i vetlla per la legalitat urbanística. Atorga les llicències urbanístiques, les llicències d’obres i 

les llicències per a l’establiment d’activitats econòmiques, vetllant pel seu compliment.  

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.3.1. Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) 

El Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) és l’instrument d’ordenació urbanística 

integral del territori i, generalment, abasteix un sol terme municipal. Correspon al PGOUM les següents 

activitats: 

1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent. 

2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 

3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el 

desenvolupament. 

4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió. 

La classificació del sòl a través del planejament general estableix les diferents categories de sòl: urbà, 

urbanitzable i no urbanitzable. 

• Sòl urbà. Són aquells terrenys sotmesos al procés d’integració del teixit urbà i compten amb 

tots els serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, aigua potable, sanejament, subministrament 

elèctric) o bé són compresos en àrees consolidades per l’edificació d’almenys 2/3 parts de llur 

superfície edificable. Constitueixen el sòl urbà els terrenys que, en execució del planejament 

urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina. 

• Sòl urbanitzable. Són aquells terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera 

necessaris per a garantir el creixement de la població i l’activació econòmica del territori. El sòl 

urbanitzable ha de ser proporcionat a les previsions de creixement de cada municipi. Poden 

distingir entre delimitat i no delimitat. 

• Sòl no urbanitzable. És l’espai lliure de processos urbans, i que esdevé majoritari en el territori. 

En aquest s’engloben totes les activitats i sistemes relacionats amb el medi en tant que tenen 

interès connector, paisatgístic, forestal, agrari o d’altre tipus, i amb l’objecte de garantir un 
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desenvolupament urbanístic sostenible. El sòl no urbanitzable abasta aproximadament el 

93,35 % de la superfície del territori de Catalunya. 

A continuació es representa el plànol del municipi de Corbera de Llobregat on es classifica el tipus de 

sòl (urbà, urbanitzable o no urbanitzable), tal i com s’ha comentat anteriorment. 

 
Figura 21. Plànol del tipus de sòl a Corbera de Llobregat. (Font: 

https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html) 

A partir d’aquest plànol es pot observar que gran part de la superfície de Corbera de Llobregat és sòl 

no urbanitzable, encara que el sòl urbà també té una presència força important en quant a l’àrea del 

territori. Tot això és degut a que, dels 18,36 km2 de superfície del territori, 1,28 quilòmetres quadrats 

pertanyen a zones verdes i parcs, i 9,22 quilòmetres quadrats són zones forestals. 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

Font: Urbaweb. Serveis Urbanístics 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

4.3.2. Espais i equipaments d’interès 

Corbera de Llobregat disposa d’un llistat d’equipaments i centres públics, dels quals destaquen: 

- Biblioteca municipal “Can Baró” 

- Camp de futbol municipal 

- Casal de la gent gran “Les Magnòlies” 

- Cementiri 

https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
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- Deixalleria municipal 

- Escola bressol municipal “El petit corb” 

- Escola municipal de música “Lluís Soler i Ametller” 

- Hotel d’entitats “Ca la Badia” 

- Pavelló municipal d’esports 

- Ràdio Corbera 

- Sala d’exposicions “Antic Hospital de Pelegrins” 

- Piscina municipal 

- Espai C (es tracta d’un espai singular on es posa a disposició de persones emprenedores un lloc 

multifuncional on es pugui treballar, impartir formacions, mantenir reunions i també establir 

sinergies amb els altres usuaris) 

- Centre d’atenció primària 

- Bombers municipals 

Al municipi existeixen 8 escoles d’educació infantil i primària, a més de 2 instituts d’educació 

secundària, tots ells repartits pel municipi. 

L’oferta de centres educatius influirà després en l’estudi de les dades corresponents als estudiants. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.3.3. Desenvolupament urbanístic 

Al segle XIX totes les muntanyes de Corbera eren cultius de vinya, dels quals encara es poden veure els 

marges de pedra i les barraques de pagès a les zones de muntanya properes als cims del territori. 

A finals del segle XIX va arribar un tipus d’insecte (la fil·loxera) que va amenaçar els conreus dels 

pagesos i els va fer fora, convertint els camps de vinya en boscos i terrenys erms. Tot i així, encara es 

conserven alguns horts i sembrats a les valls del municipi, així com algunes de les masies de l’època.  

Va prosperar la fabricació de calç a Corbera de Llobregat, apareixent tot un seguit de fàbriques de guix. 

Totes aquestes fàbriques s’abastien de llenya dels boscos propers per fer funcionar els seus forns, de 

manera que el territori del municipi va patir aquestes conseqüències. 

A finals del segle XX, amb el pas de la industrialització i el desenvolupament de noves tecnologies, 

s’abandonen definitivament els conreus i para la producció de guix a Corbera de Llobregat, tornant 

amb això la proliferació dels boscos d’arreu del municipi. 
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D’aquesta manera es pot concloure que el motor de creixement urbà a Corbera de Llobregat ha anat 

canviant amb el pas del temps. Per començar amb la pagesia i els conreus de vinya, després amb 

l’arribada de la fabricació del guix i la desaparició dels boscos, i finalment dedicant-se al sector serveis. 

Cal comentar també que la bona connectivitat amb la ciutat de Barcelona ha afavorit el creixement 

urbà i municipal de Corbera de Llobregat, degut a que molts dels habitants s’han establert al municipi 

valorant la proximitat d’aquest a Barcelona i altres poblacions d’interès. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.3.4. Escenaris de futur 

El creixement d’habitants cada any al municipi comporta diverses conseqüències en quant al 

plantejament de nous escenaris de futur. Les conseqüències d’aquest creixement acostumen a ser 

notables amb el pas del temps, com per exemple l’augment en el sector serveis que produeix una millor 

qualitat de vida pels ciutadans i un augment dels llocs de treball i l’ocupació, incrementant així la 

riquesa del municipi. 

Tot i així, el futur del desenvolupament urbanístic del municipi es troba força estancat actualment. El 

territori de Corbera consta d’una gran superfície de sòl no urbanitzable, i el sòl urbanitzable que hi ha 

ja es troba aprofitat, deixant per tant poc marge d’actuació en quant a nous escenaris de futur, tot i 

tenir una baixa densitat demogràfica tal i com s’ha comentat en punts anteriors. 

A tot això també cal sumar la gran incidència de la pandèmia actual a la població, provocant un atur 

important en quant al desenvolupament de gairebé tots els sectors econòmics que conformen el 

municipi de Corbera de Llobregat. 

4.3.5. Habitatges i locals 

L’estudi del parc d’habitatges i locals és fonamental per orientar les polítiques locals a les necessitats i 

potencialitats dels edificis i habitatges existents. 

 

Taula 4. Habitatges familiars i col·lectius per tipus al 2011. (Font: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=30&geo=mun:080728) 

Habitatges familiars 
Habitatges 
col·lectius Principals 

No principals 

Secundaris Buits 

5.067 1.215 440 9 

https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=30&geo=mun:080728
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Al municipi de Corbera de Llobregat al 2020 hi ha 6.362 immobles d’ús residencial, segons dades del 

cadastre. D’altra banda, el cens de població i habitatge del 2011 comptabilitza 6.722 habitatges, un 

75,38 % dels quals es destinen a residència principal i un 6,55 % consten com a vacants. Del total 

d’habitatges que figuren al cens, un 0,36 % tenen menys de 45 metres quadrats davant del 74,13 % 

d’habitatges que tenen grans dimensions (105 metres quadrats o més grans). 

La taxa d’habitatges buits al 2019 és de 7,4 per cada 1.000 habitants, d’acord amb les dades del registre 

d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.  

Pel que fa als habitatges d’ús turístic, al 2019 al municipi hi havia 4,09 ‰ habitatges turístics registrats 

per cada mil habitatges. 

A continuació es mostra una taula que reflexa els tipus de problemes als habitatges del municipi de 

Corbera de Llobregat, construïda a partir d’una enquesta proposada a un total de 3.285 habitatges per 

l’IDESCAT. 

 

Taula 5. Problemes principals en l'habitatge al 2011. (Font: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=687&geo=mun:080728) 

TIPUS DE PROBLEMES SÍ NO 

Sorolls exteriors 720 2.565 

Contaminació o mals olors 283 3.002 

Poca neteja als carrers 939 2.346 

Males comunicacions 1.435 1.850 

Poques zones verdes 1.245 2.040 

Delinqüència o 
vandalisme 452 2.833 

Falta de serveis 28 3.257 

TOTAL HABITATGES 3.285 

https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=687&geo=mun:080728
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Gràfica 13. Problemes principals en l'habitatge al 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT)) 

Observant la anterior es pot analitzar amb més detall els problemes principals als habitatges del 

municipi. D’aquesta manera es pot dir que els problemes que generen més controvèrsia entre els 

habitants de Corbera són les males comunicacions amb altres municipis o llocs d’interès, amb un 43,68 

% de vots, i les poques zones verdes, amb un 37,90 % de vots. 

D’altra banda, els problemes que generen menys controvèrsia són la falta de serveis amb un 99,15 % 

de vots, i la contaminació o mals olors, amb un 91,39 % de vots. 

Cal dir que aquest estudi es va realitzar al 2011, per tant la situació actual pot diferir dels resultats 

mostrats tant a la gràfica com a les taules mostrades. Tot i així, són les dades més actualitzades que es 

poden obtenir. 

A continuació es presenta una taula amb els edificis segons el nombre d’habitatges a la població. Les 

dades més recents que s’han trobat consten de l’any 2001, les quals poden haver variat en el transcurs 

del temps fins a l’actualitat. 

 

Taula 6. Edificis segons el nombre d'habitatges. (Font: https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=308&geo=mun:080728) 

Nombre d'habitatges % del TOTAL 

1 habitatge 1895 57.69% 

2 habitatges 268 8.16% 

3 o més habitatges 1122 34.16% 

TOTAL 3285 

21.92%

8.61%

28.58%

43.68%

37.90%

13.76%

0.85%

78.08%

91.39%

71.42%

56.32%

62.10%

86.24%

99.15%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Sorolls exteriors

Contaminació o mals olors

Poca neteja als carrers

Males comunicacions

Poques zones verdes

Delinqüència o vandalisme

Falta de serveis

NO SÍ

https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=308&geo=mun:080728
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Tal i com es mostra a la taula, la tipologia d’habitatges que predomina a la zona és la de només un 

habitatge. D’aquesta manera, es posa de manifest la gran quantitat de cases que es troben al municipi 

de Corbera de Llobregat. Aquests resultats van directament relacionats a la gran quantitat 

d’urbanitzacions que es troben al municipi amb cases unifamiliars.  

Aquestes dades amb les quals es mostra l’alt nombre d’edificis amb un únic habitatge aclareix la baixa 

densitat poblacional que existeix al municipi, tal i com es mostrava a la Gràfica 3, on aquesta densitat 

demogràfica era de 808,4 habitants/km2. 

Font: Diputació de Barcelona 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.4. Estructura socioeconòmica 

L’estructura socioeconòmica permetrà conèixer la relació existent entre els diversos sectors que 

formen l’economia del municipi de Corbera de Llobregat. En aquest sentit, la relació entre els sectors 

primari, secundari i terciari. 

Font: Economipedia 

4.4.1. Dades principals sobre la població 

En aquest apartat es pretén estudiar més a fons l’evolució de la població del municipi, mostrant així les 

dades específiques durant el temps per tal de trobar patrons i tendències. 
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Gràfica 14. Evolució de la població per gènere i total a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra l’evolució de la població classificant-la entre homes y dones. D’aquesta 

manera es pot veure que, a començaments del segle, la població d’homes era lleugerament superior 

a la de dones, encara que la repartició de gènere s’ha equilibrat molt en els últims anys, sent el nombre 

d’homes de 7.220 i de dones 7.219 l’any 2017. 

 
Gràfica 15. Distribució de la població segons el gènere i la edat l'any 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 
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La piràmide de població per franges d’edats mostra que el grup total de la població més nombrós 

s’estableix als 40 anys d’edat, els quals representen aproximadament un 2,25 % de la població total. 

Els menors de 15 anys representen un 20 % de la població total, mentre que els majors de 65 

representen un 12 %. D’aquesta manera es pot calcular l’índex d’envelliment, que és el quocient entre 

el nombre de persones de 65 anys o més i el de joves menors de 15 anys, el qual ens surt del 57 % per 

l’any 2011. 

Comparació amb el Baix Llobregat i Catalunya de diferents aspectes socioeconòmics 

Per tal de veure de manera real com fluctuen les xifres es realitza una comparativa entre el municipi 

de corbera, la comarca a la que pertany i la seva comunitat autònoma. 

 
Gràfica 16. Comparativa de la distribució per gènere a l'any 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Observant el gràfic sembla curiós que la població d’homes sigui superior que la de dones al municipi 

de Corbera, tenint en compte que tant al conjunt del Baix Llobregat com al conjunt de Catalunya, la 

població de dones acostuma a ser més gran que la d’homes. 

Un aspecte també interesant per comparar entre conjunt de territoris pot ser la distribució per edats 

als tres conjunts, la qual marcarà la relació que tenen entre ells. 
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Gràfica 17. Comparativa de la distribució de la població per edats al 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 

Tal i com es pot apreciar, tenint en compte els percentatges de cada grup d’edat, es pot veure que són 

molt semblants en els diferents conjunts de territoris, exceptuant els grups de gent d’edats més 

avançades on es troba que a Corbera de Llobregat les xifres són bastant reduïdes en comparació als 

altres conjunts de territoris, i els grups d’edat més petita, on el nombre de persones d’aquest grup és 

més nombrós que a la resta. 

A partir d’aquesta gràfica es pot extreure la taula següent: 

 

Taula 7. Comparativa de l'índex d'envelliment dels tres conjunts territorials. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'IEC) 
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DE 

LLOBREGAT 

BAIX 
LLOBREGAT 
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Índex envelliment 60% 87% 108% 

 

Veient els diferents índex d’envelliment de cada conjunt territorial es pot veure que, a mesura que el 

territori es fa més gran l’índex augmenta, fins arribar a les 108 persones grans per cada 100 joves al 

conjunt territorial de Catalunya. Això ve definit també per la Gràfica 17, a la qual s’ha comentat com a 

Corbera de Llobregat les xifres de gent de 65 anys, a més, són bastant més petites que als altres 

19.45%

68.94%

9.70%

1.91%

17.15%

67.91%

13.17%

1.77%

15.74%

67.23%

14.54%

2.49%

De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

De 65 a 84 anys

De 85 anys a més

CATALUNYA BAIX LLOBREGAT CORBERA DE LLOBREGAT



  Memòria 

54   

conjunts, a diferència de les xifres de gent de 0 a 14 anys, que són lleugerament més grans que a la 

resta de conjunts territorials. 

Una dada interesant per conèixer el desenvolupament socioeconòmic del municipi és fer l’estudi de la 

nacionalitat dels diferents habitants, per tal d’entendre també les seves arrels. 

 
Gràfica 18. Població per nacionalitat per continents a Corbera de Llobregat (2011). (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’IDESCAT) 

Es pot comprovar com el gran percentatge de població resident a Corbera de Llobregat té nacionalitat 

espanyola. Tot i així, els percentatges més alts d’habitants amb nacionalitats diferents venen marcats 

per Amèrica del Sud, amb un 4,73 % de la població total, seguida de la Unió Europea, amb un 2,21 % 

de la població total, i molt a prop de la nacionalitat africana, amb un 1,60 % de la població total. 

Mirant la Gràfica 18, també es pot veure que el municipi de Corbera de Llobregat no destaca 

excessivament pel gran nombre d’habitants amb nacionalitats diferents a l’espanyola, ja que els 

habitants estrangers només representen un 9,34 % dels habitants totals al municipi. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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4.4.2. Creixement de la població 

El creixement de la població és la variació en el nombre d’habitants en un determinat període com a 

resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. 

El creixement poblacional experimentat per Corbera de Llobregat ha estat constant i intens, sobretot 

a partir de l’any 2001, amb taxes de creixement anuals superiors al 6 %, considerades molt altes en el 

context de la província de Barcelona. El municipi ha augmentat la seva població en proporcions 

clarament superiors a les que es donen en el conjunt de la comarca del Baix Llobregat, però seguint la 

mateixa tònica que els municipis veïns de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. La taxa de variació 

acumulada de la població entre el 2000 i finals de 2007 ha estat del 52,7 %. És a dir, que per cada 100 

persones que hi havia l’any 2000, set anys més tard n’hi ha quasi 153. Aquesta taxa correspon a un 

augment net de població de 4.790 residents més entre 2001 i finals de 2007. 

Creixement natural 

Primerament s’estudiarà el creixement natural, que relaciona l’evolució dels naixements i les 

defuncions dels habitants del municipi al llarg de l’any. 

 
Gràfica 19. Creixement natural de Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Com es pot apreciar a la gràfica anterior, el creixement natural de la població havia estat positiu fins 
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naixements sí, amb un pic força important l’any 2007. Aquesta gràfica porta a la conclusió de que, entre 

els anys  2006 i 2010 la gent del municipi tenia una major confiança a l’hora de tenir descendència 

degut a una major estabilitat, en canvi els últims anys amb la poca estabilitat que es viu actualment és 

normal que la natalitat baixi. 

Val a dir que si s’observés la mateixa gràfica amb les dades dels anys 2020 i 2021, probablement el 

creixement natural de la població seria més negatiu, degut a les condicions de pandèmia que es viuen 

en l’actualitat. 

Migració 

La incorporació de nous ciutadans i ciutadanes, fruit de nous processos migratoris és un dels elements 

més visibles del canvi social que està tenint lloc a la societat. Corbera de Llobregat, com molts altres 

pobles i ciutats de Catalunya, està vivint un procés de transformació que es caracteritza 

fonamentalment per una major diversitat en tots els sentits. Des de l’any 2000, l’arribada més o menys 

sostinguda de població estrangera d’origen extra-comunitari al municipi, ha estat constant. 

Per tal de fer un estudi correcte de la immigració al municipi, es definiran els següents termes: 

• Immigració interna: Altes registrades en el Padró municipal d’habitants durant un any 

determinat per canvi de residència des d’un municipi de Catalunya o de la resta d’Espanya. 

• Immigració externa: Altes registrades en el Padró municipal d’habitants durant un any 

determinat per canvi de residència quan el municipi de procedència és a l’estranger i el de 

destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya. 

• Emigració interna: Baixes registrades en el Padró municipal d’habitants durant un any 

determinat per canvi de residència cap a un municipi de Catalunya o de la resta d’Espanya. 

• Emigració externa: Baixes registrades en el Padró municipal d’habitants durant un any 

determinat per canvi de residència quan el municipi de destinació és a l’estranger i el de 

procedència és qualsevol dels municipis de Catalunya. 
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Taula 8. Migracions internes i externes a Corbera de Llobregat. (Font: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=mm&n=5489&geo=mun:080728#Plegable=geo) 

Migracions  internes 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

immigracions 671 771 741 704 617 630 

emigracions 692 666 634 534 642 652 

Migracions externes 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

immigracions 198 140 122 129 94 114 

emigracions 72 66 58 40 54 33 

 

Com es pot observar a la taula anterior, les immigracions i les emigracions internes són més elevades i 

més ajustades, ja que és més habitual el fet de canviar de residencia entre pobles o ciutats veïnes. Això 

comporta que el nombre total de la població del municipi canviï constantment, però segons la taula, 

d’una manera poc significativa. 

En quant a les migracions externes existeix un cert canvi, ja que es pot veure que la diferència entre 

immigracions i emigracions al municipi és força notable en els últims anys. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.4.3. Ocupació i economia 

Població activa i inactiva 

La població activa comprèn a totes les persones de 16 anys o més que compleixen les condicions 

necessàries per la seva inclusió entre les persones ocupades o aturades. Aquest grup engloba tant a la 

població ocupada com a l’aturada. 

Per altra banda, la població inactiva comprèn a totes les persones de 16 anys o més, no classificades 

com a ocupades ni aturades. És a dir, es tracta de persones que ni treballen ni estan buscant activament 

una feina. 

 

  

https://www.idescat.cat/pub/?id=mm&n=5489&geo=mun:080728#Plegable=geo
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Taula 9. Activitat laboral de la població de Corbera de Llobregat al 2011. (Font: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=541&geo=mun:080728) 

Població Activa 

Ocupada Desocupada Total Població 

inactiva 

Població de més de 

16 anys 

6.124 1.789 7.913 5.944 13.857 

 

La taula anterior mostra l’activitat laboral de la població de Corbera de Llobregat, amb la qual es pot 

veure que el 44,19 % dels habitants majors de 16 anys es troben en estat ocupat, respecte al 42,89 % 

de la població que directament es troben en una situació laboral inactiva. 

La part de la població activa ocupada també es pot dividir en treballadors a temps complet o a temps 

parcial. D’igual manera, els desocupats poden ser habitants que, o bé ja tenen experiència treballant 

però que actualment no tenen feina o població que es troba buscant la seva primera experiència 

laboral. 

 
Gràfica 20. Població a Corbera de Llobregat segons la relació amb l'activitat per tipus a l’any 2011. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l’IDESCAT) 
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Veient els resultats que es mostren a la gràfica anterior, a la part activa de la població es veu una clara 

majoria de la gent que treballa a temps complet, seguit de la gent que ha treballat abans i busca una 

nova feina. 

En quant a la part inactiva de la població, es veu una majoria de gent estudiant seguit de la gent jubilada 

o pensionista. 

Població assalariada per sectors econòmics 

 
Gràfica 21. Població ocupada de Corbera de Llobregat segons el sector econòmic al 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 

 
Gràfica 22. Població ocupada de Catalunya segons el sector econòmic al 2011. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’IDESCAT) 
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Veient les dues gràfiques anteriors es pot fer una comparativa dels sectors econòmics entre el municipi 

de Corbera de Llobregat i la resta de Catalunya. D’aquesta manera s’observa que les dues gràfiques 

són molt semblants, en ambdues hi ha una majoria clara en el sector serveis, seguit de la indústria. El 

sector econòmic d’agricultura, com es pot veure, és el menys voluminós tant en el municipi, com en la 

resta de Catalunya. 

Font: Geografía e Historia 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.4.4. Dades d’atur 

A continuació es presenten les dades d’atur al municipi de Corbera de Llobregat, amb les quals es podrà 

arribar a entendre i valorar les dades observades anteriorment. 

 
Gràfica 23. Evolució de l'atur a Corbera de Llobregat segons gènere. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra les dades d’atur separades per gènere entre homes i dones. Es poden veure 

que a cada any representat hi ha una diferència molt notable entre el nombre de dones aturades i 

d’homes aturats, sent el nombre de dones quasi el doble en tots els anys. D’aquesta manera es pot 

entendre la diferència abismal que encara trobem entre gèneres a l’hora de l’ocupació laboral. 

També cal que fixar-se en l’augment d’aturats que s’inicia l’any 2008, coincidint amb l’inici de la crisi 

econòmica a Espanya, i veient que no s’assoleixen durant els últims anys els nivells d’aturats dels anys 

anteriors a la crisi. 
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Una comparació també interesant de les dades d’atur és la següent: 

 
Gràfica 24. Comparació de la taxa d'atur entre Corbera de Llobregat, el Baix Llobregat i Catalunya l'any 2020. (Font: 

elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Les dades mostrades en la gràfica anterior són el resultat de la comparació del municipi amb les dades 

del Baix Llobregat i Catalunya aquest últim any 2020. Es pot comprovar que les dades vistes 

anteriorment en la Gràfica 23 es poden estendre també als diferents conjunts territorials que envolten 

el municipi de Corbera de Llobregat, ja que les dades d’atur són molt similars entre elles, sent sempre 

el nombre de dones aturades superior al nombre d’homes aturats i demostrant la desigualtat que es 

viu encara. 

Per tal de tenir una idea clara de les dades d’atur segons el sector econòmic al municipi, es representen 

a c continuació les següents dades: 
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Gràfica 25. Evolució de l'atur a Corbera de Llobregat segons sectors econòmics l'any 2020. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 

Com era previsible, el sector serveis és el sector econòmic més afectat. Això no sorprèn degut a que 

també és el sector amb major ocupació al territori, i per tant també pot ser que sigui el més afectat per 

les taxes d’atur. Es pot observar també com a partir de l’any 2008 hi ha un canvi general en les taxes 

d’atur de tots els sectors, degut a la crisi econòmica d’aquest any. 

 
Gràfica 26. Comparació de l'atur registrat per sectors econòmics entre Corbera de Llobregat, el Baix Llobregat i Catalunya 

l'any 2020. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 
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Gràfica 22) on es podia veure que l’ocupació dels sectors econòmics era molt similar entre el conjunt 

de Corbera de Llobregat i Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.5. Mobilitat 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 4.1.7. Mobilitat general, el medi de transport principal al municipi 

de Corbera de Llobregat és el transport privat, tot i tenir una xarxa de transport públic d’autobusos que 

s’adequa a les exigències dels habitants de Corbera de Llobregat. 

Els estudis de mobilitat aporten molta informació del municipi, així com molts aspectes de l’estructura 

econòmica i els hàbits de la població. 

4.5.1. Mobilitat obligada per treball 

El recorregut principal que realitzen els habitants de Corbera acostuma a ser el trajecte a la feina, pel 

que la mobilitat obligada al municipi és en gran mesura per motius laborals. 

 
Gràfica 27. Mobilitat obligada per treball a Corbera de Llobregat l'any 2001. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’IDESCAT) 

Veient els resultats de la gràfica anterior, és clar que la majoria del habitants ocupats del municipi 

treballen fora d’aquest. D’aquesta manera, com ja s’ha comentat, la mobilitat obligada del municipi és 

principalment per motius laborals fora de Corbera. També cal destacar que hi ha més habitants que 

treballen al municipi que no habitants d’altres municipis que vinguin a treballar a Corbera de Llobregat. 
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S’ha de comentar que les bases de dades més recents mostren els estudis de l’any 2001, fet que fa que 

aquesta situació pugui haver canviat bastant en l’actualitat. 

 
Gràfica 28. Tipus de desplaçaments al lloc de treball segons el mitjà de transport l'any 2001. (Font: elaboració pròpia a partir 

de les dades de l’IDESCAT) 

Com es pot observar a la gràfica anterior i com ja s’ha comentat anteriorment, el transport privat juga 

un paper molt important en quant al tipus de desplaçaments a Corbera de Llobregat. Tot i així, sorprèn 

molt que el mitjà de transport majoritari després del transport privat en cotxe o furgoneta l’any 2001 

fos anar a peu, cosa que demostra el fet de que molts dels habitants del municipi treballin a aquest 

mateix i tinguin la feina molt a prop de casa. Cal comentar que el percentatge referent a l’ús del metro 

és degut a que també es tenen en compte els transbords, ja que a Corbera de Llobregat no arriba cap 

línia de metro. 

Nombre de desplaçaments 

L’estudi del nombre de desplaçaments al municipi per anar a la feina resulta ser una dada molt 

interesant en quant a l’estudi de la mobilitat.  En aquest cas es pot trobar a gent que no es desplaci, ja 

que treballa des de casa, gent que només necessiti fer un únic viatge per arribar a la feina, o gent que 

necessiti més d’un viatge perquè pot ser ha de fer transbord en algun punt del trajecte. 
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Gràfica 29. Mobilitat resident per nombre de desplaçaments per anar a treballar al 2001. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 

Com es pot apreciar, el nombre de desplaçaments únics a la feina és predominant sobre els altres. 

Aquesta dada és comprensible degut a la gran majoria de desplaçaments amb transport privat, amb 

els quals no és necessari cap tipus de transbord. 

En la segona posició es presenten els desplaçaments de dos viatges o més, els quals van referits als 

desplaçaments amb transport públic pels quals s’ha de fer transbord per arribar al lloc de treball, que 

en aquest cas vindria a ser agafar el bus fins algun punt i d’allà agafar un altre transport, com Rodalies 

o metro. 

D’igual manera que s’ha valorat el tipus de desplaçaments, també és interesant valorar-ne la durada. 

Un factor molt important en els desplaçaments amb vehicles de motor en quant a la contaminació 

d’aquests, és la durada del trajecte. 

2.63%

62.21%

25.67%

9.49%

No es desplaça Un Dos o més No aplicable



  Memòria 

66   

 
Gràfica 30. Mobilitat resident segons el temps de desplaçament per anar a treballar l'any 2001. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l’IDESCAT) 

Veient els resultats de la gràfica anterior es pot arribar a fer una idea dels llocs de destí dels trajectes a 

la feina. El percentatge més elevat correspon a la durada d’entre 31 minuts i 45 minuts, amb un 25,35 

% dels desplaçaments totals, per tant es pot pensar, pel temps de durada del trajecte, que aquests es 

dirigeixen a zones com la ciutat de Barcelona, ja que en hora punta és més o menys el que es triga en 

arribar en transport motoritzat. 

També destaca el percentatge de desplaçaments amb una durada inferior als 10 minuts, els quals 

s’assumeix que es realitzen dins del municipi. Això evidencia l’alt percentatge de desplaçaments a peu 

de la Gràfica 28 i el gran nombre d’habitants que treballen al propi municipi, tal i com s’indicava a la 

Gràfica 27. 

Un aspecte interesant per l’estudi de la mobilitat és la classificació dels desplaçaments segons les 

branques d’activitat dels habitants del municipi. 
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Gràfica 31. Mobilitat per branques de treball a Corbera de Llobregat l'any 2001. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’IDESCAT) 

La branca de treball que més mobilitat genera es la branca d’indústries manufactureres, seguida de la 

construcció i del comerç i reparacions. 

D’altra banda, les branques de treball que menys desplaçaments comporten són les indústries 

extractives, el sector de l’energia elèctrica, el gas i l’aigua, i l’agricultura, la ramaderia, la caça i la 

silvicultura. S’han eliminat del gràfic les branques de pesca i organismes extraterritorials, ja que no 

presentaven cap resultat de mobilitat. 

 Cal comentar l’alt nombre de residents ocupats al municipi a la branca del comerç, els quals són 

majoria davant dels no residents ocupats al municipi. Fet que no succeeix en la branca d’indústria 

manufacturera, en la qual els residents ocupats al municipi no arriben al 50 % de les mobilitats. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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4.5.2. Mobilitat obligada per estudis 

Ja s’han vist i comentat anteriorment les dades de mobilitat obligada per motius de treball a Corbera 

de Llobregat, però ara cal fer el mateix estudi amb la part de la població del municipi que es veu 

obligada a desplaçar-se per motius acadèmics. 

El grup poblacional d’estudiants representa també un factor important a considerar respecte a la 

mobilitat obligada, ja que aquests han de desplaçar-se al corresponent centre d’estudis. 

De la mateixa forma que al punt anterior, es pot obtenir la gràfica següent: 

 
Gràfica 32. Tipus de transport utilitzat per la mobilitat dels estudiants de 16 anys o més durant l'any 2001. (Font: elaboració 

pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Veient la gràfica anterior s’observa que el mitjà de transport majoritari entre els estudiants és el 

transport públic, aspecte que es veu condicionat pel fet de tenir el carnet de conduir i per la 

disponibilitat dels familiars per portar els fills a l’escola. Tot i així es pot apreciar que hi ha un fort 

percentatge d’estudiants no residents al municipi que es desplacen a Corbera de Llobregat amb 

transport privat. 

En aquest cas s’ha de dividir el grup en estudis no universitaris i estudis universitaris, ja que Corbera de 

Llobregat no disposa de centres universitaris i, per tant els desplaçaments d’aquests tipus hauran de 

ser fora del municipi obligatòriament. 

33.72%

37.21%

22.09%

6.40%

0.58%

36.92%

61.54%

0.00%

0.00%

1.54%

42.64%

50.45%

0.00%

0.00%

6.91%

Privat

Públic

No motoritzat

No es desplaça

No aplicable

Residents que estudien a fora del municipi No residents que estudien al municipi

Residents que estudien al municipi



Diagnòstic Ambiental Municipal del municipi de Corbera de Llobregat 

  69 

 

Estudis no universitaris 

 
Gràfica 33. Alumnes i llocs d’estudi localitzats a Corbera de Llobregat durant el curs 2019-2020. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l’IDESCAT) 

Com s’ha comentat anteriorment, Corbera de Llobregat té de 8 escoles d’educació infantil i primària, 

a més de 2 instituts d’educació secundària repartits pel terme municipal, per tant és normal que els 

desplaçaments majoritaris siguin de tipus intern.  

Degut a la gran varietat centres educatius no universitaris al municipi, també és normal que apareguin 

desplaçaments externs cap al municipi, ja que municipis com La Palma de Cervelló no disposa de 

centres d’educació secundària i molts dels estudiants d’aquest municipi recorren als centres de 

Corbera de Llobregat per proximitat al lloc de residència. 
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Gràfica 34. Residents que estudien a fora de Corbera de Llobregat durant el curs 2019-2020. (Font: elaboració pròpia a partir 

de les dades de l’IDESCAT) 

Segons la informació obtinguda per l’Institut d’Estadística de Catalunya, es pot veure que, d’entre els 

residents que estudien a fora del municipi de Corbera de Llobregat, els més nombrosos són els que 

estudien a la ciutat de Barcelona, seguits dels que estudien a Sant Andreu de la Barca i els municipis 

del voltant (majoritàriament a municipis del Baix Llobregat). 
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Gràfica 35. No residents que estudien a Corbera de Llobregat durant el curs 2019-2020. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 

D’igual manera, també es pot veure les dades dels estudiants no residents a Corbera de Llobregat, que 

venen al municipi per realitzar els seus estudis no universitaris. 

D’aquesta manera s’observa, que els estudiants no residents més nombrosos són els provinents del 

municipis dels voltants, com són La Palma de Cervelló i Cervelló, tal i com s’ha comentat anteriorment. 

 

Estudis universitaris 

Aquest tipus d’estudis obliguen als estudiants de Corbera de Llobregat a haver de desplaçar-se fora del 

municipi, ja que aquest no disposa de centres universitaris. 
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Gràfica 36. Residents que estudien a fora de Corbera de Llobregat durant el curs 2018-2019. (Font: elaboració pròpia a partir 

de les dades de l’IDESCAT) 

Es pot comprovar mitjançant la gràfica anterior que la majoria de desplaçaments universitaris tenen la 

ciutat de Barcelona com a destí principal. Això és d’esperar, ja que la ciutat de Barcelona és el territori 

amb més universitats per metre quadrat del municipis i ciutats dels voltants de Corbera de Llobregat. 

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.6. Biodiversitat 

4.6.1. Introducció a la Biodiversitat 

S’entén per biodiversitat el conjunt i la varietat de la vida en totes les seves formes, nivells i 

combinacions, inclosa la diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espècies i la diversitat genètica. 

La biodiversitat resulta de la història evolutiva dels éssers vius i de les seves interaccions amb els 

elements abiòtics on es desenvolupen. 

El concepte de biodiversitat s’associa sovint a l’àmplia varietat de plantes, animals i microorganismes 

existents. Però la diversitat biològica inclou, també, tant les diferències genètiques dins de cada espècie 

com la varietat d’ecosistemes presents al planeta. 
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Es distingeixen quatre nivells de biodiversitat: 

• Genètica o diversitat intraespecífica. Consisteix en la diversitat de versions dels gens i la seva 

distribució. Aquesta diversitat es tradueix en variacions morfològiques, anatòmiques o 

bioquímiques. La variabilitat genètica és, sens dubte, la més important, ja que és el material 

sobre el qual actuen els mecanismes evolutius. 

• Específica o diversitat sistemàtica. Consisteix en la pluralitat dels sistemes genètics o genomes 

que diferencien les espècies; és a dir, la varietat morfològica de les formes del vida del planeta. 

Se sol definir una espècie com un conjunt d’individus que s’assemblen prou entre ells com per 

ser agrupats. 

• Ecològica. És la diversitat interna dels ecosistemes; és a dir, les diferents comunitats 

biològiques la suma de les quals forma un tipus d’ecosistema. De forma genèrica podem dir 

que el lleó està vinculat a un tipus d’ecosistema i l’ós polar a un altre. 

• Ecosistèmica o diversitat d’ecosistemes. El nostre entorn es compon d’un mosaic d’habitants 

en el qual varia la composició d’espècies, les relacions que mantenen entre elles i, de manera 

més global, la manera de funcionar d’aquest conjunt anomenat ecosistema. 

La biodiversitat es distribueix sobre la totalitat de la superfície terrestre, incloent-hi els continents, els 

oceans, l’atmosfera i els indrets més inhòspits, com fosses marines, cims de muntanyes o deserts. 

Els models de biodiversitat segueixen uns patrons, com ara la latitud o l’altitud de la zona estudiada. 

En general, la biodiversitat augmenta quan la latitud disminueix (a prop de l’equador hi ha més 

diversitat) i disminueix quan l’altitud s’incrementa. 

La distribució global de la biodiversitat també es pot veure afectada per factor més locals, com ara les 

condicions meteorològiques d’una zona, la complexitat orogràfica o topogràfica d’aquesta, l’orientació 

general o local de les barreres morfogeològiques, o la història evolutiva i geològica de la zona. 
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Figura 22. Diferents nivells de biodiversitat en un ecosistema. (Font: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport
_educatiu/medi-natural/informacio/1/) 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

4.6.2. Espècies autòctones 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el municipi de Corbera de Llobregat destaca majoritàriament per 

la gran superfície de boscos i muntanya que té al seu territori. Amb més de 18 quilòmetres quadrats 

de superfície no urbanitzable és normal que el nivell de biodiversitat al territori sigui elevat. 

Una de les espècies animals que es pot trobar sovint pel territori de Corbera de Llobregat és el porc 

senglar, que viu als boscos de la zona i es pot moure pels camps de conreu de la zona. De dia acostuma 

a reposar amagat entre la vegetació o es banya en els llocs fangosos com ara les rieres que travessen 

el municipi, i de nit surt a buscar menjar i es mou per àmplies zones del territori. Quan el porc senglar 

és adult es mou bastant sol, però en època de cria va en grups compostos per les mares i les cries. És 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/medi-natural/informacio/1/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/medi-natural/informacio/1/
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un animal amb molt bon olfacte i molt bona oïda, i els mascles tenen uns ullals que poden arribar a fer 

fins a 20 centímetres de llarg. 

El porc senglar ha creat una gran alarma social entre la ciutadania del municipi. Aquests animals 

s’estableixen en zones properes al nucli urbà i es passegen amb molta freqüència per la població a la 

recerca de menjar, causant així diferents incidents en els cultius i jardins dels habitants. 

 
Figura 23. Família de porcs senglars als voltants de la població de Corbera de Llobregat. (Font: 

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/22913-alarma-per-la-proliferacio-de-porcs-senglars-als-carrers-de-
corbera.html) 

Una altra espècie animal comuna de la zona de Corbera de Llobregat és el corb, el qual viu a les zones 

de muntanya i planes cultivades com és el territori del municipi. Aquest es un animal omnívor que 

s’alimenta principalment de cucs, ratolins, sargantanes i habitualment acostumen a menjar dels 

abocadors de la zona. 

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/22913-alarma-per-la-proliferacio-de-porcs-senglars-als-carrers-de-corbera.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/22913-alarma-per-la-proliferacio-de-porcs-senglars-als-carrers-de-corbera.html
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Figura 24. Parella de corbs en la teulada del monestir de Sant Ponç. (Font: https://grupnaturacorbera.org/projecte-corb/) 

El Grup Natura Corbera ha organitzat el Projecte Corb amb la finalitat de divulgar i apropar la natura 

als habitants de Corbera de Llobregat. El motiu principal d’aquest projecte és el fet que el corb és una 

de les icones més representatives del poble, per el que hi ha nombrosos exemples de referències 

culturals dedicades a aquesta au. Aquest projecte vol sensibilitzar a la ciutadania i donar a conèixer la 

natura que ens envolta a través del corb. 

Font: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) 

Font: lapremsadelbaix.es 

Font: Grup Natura Corbera 

4.6.3. Zones d’especial interès de biodiversitat 

El clima de la zona i la seva topografia fan que es produeixin forts contrastos tèrmics fins el punt que 

poden arribar a caure algunes nevades a l’hivern. La disposició del relleu afavoreix que les valls interiors 

tinguin una tendència continental amb una destacada estació seca i amb una primavera i una tardor 

amb nombroses pluges, les quals fan créixer de forma sobtada el cabal de les rieres que travessen el 

municipi. Gràcies a aquestes crescudes del cabal de les rieres brota molta vegetació de ribera. Per altra 

banda, el tipus de sòl a les zones més pedregoses i les condicions de vent afavoreixen la formació de 

vegetació com mates, arbustos i arbres baixos. 

Per tant, el territori consta d’un clima variat que afavoreix la riquesa i la diversitat dels hàbitats. 

https://grupnaturacorbera.org/projecte-corb/
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El tipus de bosc originari és l’alzinar, el qual aguanta bé la sequera de l’estiu, acompanyat d’una densa 

i rica vegetació de sotabosc d’espècies arbustives, tot i que actualment la massa forestal més important 

de Corbera de Llobregat és el pi. 

A les zones calcàries com la zona del Puig d’Agulles i els penya-segats del Roc de Forellac trobem la 

màquia, formada per una vegetació d’arbustos densos. 

Finalment, en quant a la riquesa d’hàbitats, no es poden oblidar els camps de cultiu de secà i les 

plantacions d’arbres fruitals. Cal destacar els terrenys de les masies situades a la zona de l’Avall, com 

són Can Banyola, Can Llopard, Can Deu i Can Palet. En la zona de l’Amunt la més important es Can 

Planas que, a més de bons horts i camps fruitals, conté un camp de noguers.  

Font: Trobar-ho tot. Guia comercial i urbana 

4.7. Aigua 

L’aigua és molt abundant a la Terra; tanmateix, només un 3 % de l’aigua del planeta és dolça, i menys 

de l’1 % d’aquesta es pot aprofitar per al consum humà. La resta està congelada o sota terra, fora del 

nostre abast. 

L’ús de l’aigua és variable a tot el món. Les condicions climàtiques de cada regió, així com el grau de 

desenvolupament, determinen la qualitat i l’ús que es fa de l’aigua. 

Segons dades de l’OMS, l’any 2008 poc més de la meitat de la població mundial (57 %) tenia accés a 

l’aigua potable canalitzada. Val a dir que aquest percentatge es distribueix de manera molt desigual al 

món. Mentre que els països desenvolupats se situen al 94 %, regions com l’Àfrica subsahariana només 

arriben al 16 % d’aigua potable canalitzada. 

Font: Organització Mundial de la Salut. Aigua, Sanejament i Salut (ASS) 

La manca d’aigua potable i de sistemes de sanejament de l’aigua afavoreixen la proliferació de 

malalties i la mort de milions de persones cada any. 

Per contra, als països desenvolupats el subministrament d’aigua i el sanejament de les aigües estan 

garantits. El repte és optimitzar el consum d’aigua destinat a les activitats humanes (agricultura, 

indústria, sector domèstic i altres), mitjançant l’estalvi d’aigua i la reutilització d’aigua depurada 

sempre que sigui possible. 



  Memòria 

78   

Dels usos de l’aigua, cal diferenciar entre els consumptius i els no consumptius. Els primers són els que 

comporten una disminució de la quantitat o de la qualitat de l’aigua (sector domèstic, sector agrícola i 

sector industrial), i els segons els que no (energètic, navegació). 

Els usos de les zones urbanes inclouen el consum domèstic (14 %) i el de les activitats econòmiques 

desenvolupades dins d’aquestes zones (5 %). 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

4.7.1. Consum d’aigua 

És interessant veure els consum d’aigua i comparar-lo amb altres conjunts territorials, com són la 

comarca del Baix Llobregat i Catalunya. Així doncs, per tal de fer una bona comparativa, s’ha realitzat 

el càlcul de dividir els consums de la xarxa domèstica (m3/ any) pels habitants que conformen el cens 

del municipi, obtenint així el consum domèstic per habitant diari, tal i com es mostra a la taula següent: 

 

Taula 10. Comparativa dels consums d'aigua l'any 2019. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA) 

 Població 2019 Consum xarxa 

domèstica (m3/any) 

Consum domèstic 

(l/(hab.·dia) 

Corbera de Llobregat 14.822 672.201 124,26 

Baix Llobregat 825.963 32.332.690 107,25 

Catalunya 7.756.928 326.550.737 115,34 

 

Veient els resultats de la taula anterior, es pot apreciar com el consum d’aigua a Corbera de Llobregat 

supera els consums dels altres conjunts territorials quan es fa referència al consum domèstic en litres 

que gasta un habitant en un dia. Aquestes dades indiquen que el consum d’aigua referent a la xarxa 

domèstica del municipi es força elevat respecte del Baix Llobregat i de Catalunya. 

Una vegada comparades les dades de l’any 2019 amb la resta de conjunts territorials, també és 

interessant estudiar l’evolució del consum d’aigua a Corbera de Llobregat. 
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Gràfica 37. Evolució del consum d'aigua anual a Corbera de Llobregat en m3/any. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’ACA) 

Tal i com es mostra a la gràfica anterior, el consum total d’aigua prové majoritàriament del consum en 

la xarxa domèstica. Les dades anuals es mantenen força estables al llarg del temps, tot i que apareix 

un pic a destacar durant l’any 2012, superant els 800.000 metres cúbics anuals. 

Tal i com s’ha vist a la Taula 10, el consum d’aigua realitzat per cada habitant durant un dia és un 

aspecte que cal destacar ja que, com s’ha comentat anteriorment, és un consum força elevat respecte 

al Baix Llobregat i Catalunya. D’aquesta manera es presenta a continuació una evolució d’aquest 

consum al llarg dels anys. 

 
Gràfica 38. Evolució del consum domèstic d'aigua per habitant al dia a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir 

de les dades de l’ACA) 
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D’aquesta manera es pot veure com el consum d’aigua per habitant al dia no segueix una tendència 

definida. Es pot observar com durant l’any 2012 apareix un consum màxim, tal i com s’ha comentat en 

la Gràfica 37, denotant que el consum principal d’aigua al municipi és el corresponent a la xarxa 

domèstica. 

Font: Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua 

4.7.2. Sanejament de l’aigua 

El sanejament de l’aigua inclou tot el procés de transport i tractament d’aigües residuals en les 

estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). 

Les aigües residuals a tractar del municipi de Corbera de Llobregat pertanyen a la planta EDAR de Sant 

Feliu de Llobregat. 

L’EDAR de Sant Feliu de Llobregat, la qual pertany al sistema de sanejament 5 Sant Feliu de 

Llobregat/Vallvidrera, depura un 7 % del total d’aigua tractada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La finalitat d’una depuradora és retornar l’aigua residual i pluvial al medi en les millors condicions i 

d’acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa vigent. 

 
Figura 25. Funcionament de l'EDAR de Sant Feliu de Llobregat. (Font: 

https://www.amb.cat/ca/web/ecologia/aigua/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/edar-de-sant-feliu-de-
llobregat/274395/11818?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pag) 

Per fer-ho, la depuradora de Sant Feliu de Llobregat fa passar l’aigua per diversos processos, que 

consisteixen en filtrar-la, decantar-la o accelerar la degradació de la matèria orgànica dissolta. 

D’aquesta manera extreu de l’aigua els contaminants que hi han anat a parar: sòlids flotants (plàstics, 

papers no dissolts...), sorres, greixos i matèria orgànica, entre d’altres. 

https://www.amb.cat/ca/web/ecologia/aigua/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/edar-de-sant-feliu-de-llobregat/274395/11818?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pag
https://www.amb.cat/ca/web/ecologia/aigua/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/edar-de-sant-feliu-de-llobregat/274395/11818?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pag
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Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

4.7.3. Qualitat de l’aigua 

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’una xarxa de punts de control que permet fer el seguiment 

dels paràmetres més rellevants en referencia a l’estat del medi, el seguiment dels cabals o la quantitat 

d’aigua, així com dels abocaments que realitzen les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes 

o els abocaments industrials. 

En cada punt que conforma les xarxa de control de les aigües superficials s’obtenen dades tant de les 

comunitats biològiques, com de paràmetres fisicoquímics i hidromorfològics, així com també el control 

dels principals compostos prioritaris tant en aigua com en sediments i biota. 

Els punts de mostreig s’organitzen mitjançant xarxes de control amb determinades finalitats. Així hi ha 

la xarxa de control de vigilància, que mesura els principals paràmetres químics i elements biològics i 

hidromorfològics en aigües superficials per fer-ne un seguiment rutinari; les xarxes operatives, que 

permeten fer un seguiment concret de determinats compostos o l’efecte de determinades mesures 

sobre la millora del medi; la xarxa d’investigació, que permet obtenir informació i coneixement 

addicional; o la xarxa de zones protegides, que aporta informació sobre l’estat i evolució de zones 

protegides. 

Per altra banda, existeix la xarxa de control hidrològica de l’ACA, que té per objectiu disposar de dades 

hidrològiques amb una disponibilitat i qualitat definides, amb la finalitat de servir de base per 

aconseguir una òptima gestió dels recursos hídrics (en qualitat i quantitat) en situació ordinària i, de 

forma especialment crítica, durant episodis d’avinguda o sequera. 

Fonts naturals 

Durant el mes de maig de 2019, l’ajuntament de Corbera de Llobregat va posar en marxa un estudi 

sobre l’estat de les fonts naturals del municipi, amb el qual es van encarregar de l’anàlisi de l’aigua de 

8 fonts públiques que es troben dins del medi natural, i d’aquesta manera poder determinar l’estat de 

l’aigua que raja d’aquestes fonts. 
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Taula 11. Dades de l'estudi sobre l'estat de les fonts naturals a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les 
dades de la Diputació de Barcelona) 

 

 

La Fontaneta L’Amunt Els Herbatges La Mata 

Temperatura (°C) 12,2 13,9 12,8 13 

Cabal (l/min) 18 0,4 0,5 0,7 

Terbolesa (UNF) <0,4 <0,4 1,7 8 

pH 7,3 7,7 7,6 8,1 

Conductivitat (µS/cm a 20°C) 811 843 1071 570 

Amoni (ppm) <0,04 <0,04 <0,04 0,05 

Nitrat (ppm) 2,7 1,1 38,4 0,4 

Escherichia coli (ufc/100 ml) 2 N/A 7 2 

Bacteris coliformes (ufc/100 ml) 78 >150 >150 54 

Enterococs (ucf/100 ml) N/A N/A 11 N/A 

Clostridium perfringens (ufc/100 ml) N/A N/A 8 N/A 

Última anàlisi 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 
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Taula 12. Dades de l'estudi sobre l'estat de les fonts naturals a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les 
dades de la Diputació de Barcelona) 

 La Rovira El Corró Socies Freda 

Temperatura (°C) 13,6 14 13,1 13,9 

Cabal (l/min) 2,8 2,1 7,4 3 

Terbolesa (UNF) <0,4 <0,4 0,6 <0,4 

Ph 7,8 7 8 7,6 

Conductivitat (µS/cm a 20°C) 1059 2169 552 681 

Amoni (ppm) <0,04 <0,04 <0,1 <0,04 

Nitrat (ppm) 35,7 5,6 11,1 2,4 

Escherichia coli (ufc/100 ml) N/A N/A 0 N/A 

Bacteris coliformes (ufc/100 ml) 29 >150 129 125 

Enterococs (ucf/100 ml) N/A N/A 0 N/A 

Clostridium perfringens (ufc/100 ml) N/A N/A 0 N/A 

Última anàlisi 24/11/2020 24/11/2020 07/05/2021 24/11/2020 

 

S’ha de comentar que, encara que no s’expressin dades que representin un límit de concentració de 

contaminants a l’aigua, aquestes acostumen a ser d’ús esporàdic i, per tant, la informació aportada a 

la taula és pel coneixement públic exclusivament. 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Font: Diputació de Barcelona 
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4.8. Residus 

A Corbera de Llobregat el model de recollida de residus és el denominat Residu Mínim, model integrat 

que vol assolir un nivell de recuperació màxima de materials per tal de reduir al màxim el rebuig i 

aconseguir un estalvi energètic i de primeres matèries. Amb aquest model es recullen les següents 

fraccions de residus i tenen destinacions diferents: 

 

Taula 13. Tipus de residus i destinacions d'aquests a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de la informació 
consultada a la pàgina web de l’ajuntament de Corbera de Llobregat) 

TIPUS DE RESIDU DESTÍ 

Residus orgànics Planta de compostatge 

Paper i cartró Empreses recuperadores de paper i cartró 

Vidre Empreses recuperadores de vidre 

Residus inorgànics (envasos i rebuig) Planta de triatge 

Esporga Planta de compostatge 

Altres fraccions com olis, fluorescents, 

voluminosos 

Deixalleria 

 

Per tant, a diferència d’altres models de recollida, no disposen de contenidor groc ja que els envasos 

lleuger i el rebuig van conjuntament al mateix contenidor, el de residus inorgànics, van amb destinació 

a la planta de triatge de Molins de Rei, on es recuperen els envasos per a la fabricació de nous 

productes. 

L’ajuntament treballa en diverses campanyes en les quals es pretén que la ciutadania s’hi involucri i en 

sigui part activa, per tal de que Corbera de Llobregat sigui un municipi capdavanter i sensibilitzat en la 

gestió de residus. 

Un del objectius principals del model Residu Mínim és la prevenció de residus, ja que des del punt de 

vista ambiental, el millor residu és aquell que no es genera. 
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Es considera prevenció de residus a tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació 

quantitativa de residus, la reutilització de residus, o bé disminuir-ne la seva perillositat. 

Els beneficis de la prevenció de residus són, entre d’altres: 

- L’estalvi de recursos naturals, d’energia i altres, especialment durant els processos de 

producció dels productes. 

- La disminució dels impactes ambientals relacionats amb els processos de producció dels béns 

i productes (emissions a l’atmosfera, contaminació de l’aigua i el sòl, etc.) amb les activitats de 

gestió de residus (recollida, tractament i disposició final). 

- La reducció de costos associats a la gestió de residus (recollida, transport, tractament i 

disposició final). 

Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

4.8.1. Zones específiques de recollida de residus municipals 

El municipi de Corbera de Llobregat té una deixalleria en la qual es fa una recollida selectiva d’aquelles 

fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns 

contenidors específics al carrer. Aquesta deixalleria permet al ciutadà participar activament en el 

procés de gestió dels residus, al mateix temps que rep formació i informació sobre aquesta mateixa 

gestió. 

La instal·lació consta de diferents tipus de contenidors identificats per poder classificar i separar els 

residus ordinaris i, a més, d’un recinte tancat i aïllat específic per emmagatzemar residus especials. 

Els usuaris, un cop han pesat el vehicle i informat dels residus que porten, accedeixen amb els seus 

vehicles fins a la plataforma o moll de descàrrega i, estacionant davant del contenidor adequat, 

dipositen els residus. Aquesta acció és supervisada per la persona encarregada de la instal·lació, que a 

més de dur un registre dels residus que entren, informa a l’usuari d’on cal dipositar-los, assegurant així 

la correcta gestió dels materials aportats. 

Per tal d’evitar abocaments incontrolats, el recinte es troba tancat i consta d’una oficina de recepció 

amb un horari concret d’obertura al públic. 

La deixalleria és una instal·lació molt important al municipi ja que: 

- Permet separar selectivament cada residu en funció de la seva tipologia per tal de tractar-lo 

correctament, en especial aquells residus que es generen a les llars i són perillosos 

(electrodomèstics, bateries, metalls, olis, pintures o piles). 



  Memòria 

86   

- Es redueixen els residus que van a parar a l’abocador. 

- S’evita l’abocament de residus a l’entorn natural que envolta al municipi. 

Els residus admesos per la deixalleria es divideixen en diferents grups: 

• Municipals especials 

- Piles 

- Envasos de productes tòxics 

- Esprais 

- Fluorescents 

- Electrodomèstics amb CFC 

- Pintures 

- Vernissos 

- Dissolvents 

- Pneumàtics 

- Radiografies 

- Olis de motor 

- Bateries 

• Municipals ordinaris 

- Paper i cartró 

- Vidre 

- Envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes) 

- Ampolles de cava senceres 

- Ferralla i metalls 

- Tèxtils i sabates 

- Vidre pla 

- Olis de cuina 

• Altres municipals 

- Fustes 

- Restes de poda o jardineria 

- Runes i restes de la construcció d’obres menors 

• Voluminosos municipals 

- Mobles i estris vells 

- Electrodomèstics sense CFG 

- Ferralla electrònica (ordinadors, aparells electrònics, ...) 

- Petits electrodomèstics 
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Els usuaris han de disposar de la targeta d’usuari de la deixalleria, amb la qual es pot portar un control 

més exhaustiu dels residus que s’hi porten, quantificar-los i així poder portar un control estadístic dels 

residus entrats a la deixalleria. 

 
Figura 26. Deixalleria municipal de Corbera de Llobregat. (Font: http://www.deixalleria.net/ca/corberadellobregat) 

Font: Deixalleria de Corbera de Llobregat 

4.8.2. Residus municipals 

Es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les 

oficines i els serveis, i també els que no tenen consideració de residus especials i que per naturalesa o 

composició es poden assimilar als que es produeixen en les activitats o llocs especificats. Tenen també 

la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones 

verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles els estris i els vehicles 

abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i la reparació domiciliària. 

Els residus municipals, per la seva importància estratègica i la seva presència en el conjunt de la 

societat, disposen d’un programa de gestió, d’una planificació d’infraestructures i d’un model de gestió 

específics. El model de gestió vigent i les bases de la planificació es fonamenten, entre d’altres, en els 

principis de proximitat, de suficiència i de responsabilitat del productor, i també en la jerarquia 

establerta per a les diferents formes de gestió, que dona prioritat a les actuacions de prevenció, a la 

recollida selectiva. 

Font: Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya 

http://www.deixalleria.net/ca/corberadellobregat
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Gràfica 39. Evolució de la recollida de residus segons el tipus a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra l’evolució de la recollida selectiva i no selectiva del municipi, així com la total, 

en tones. Es pot observar que les dades de recollida selectiva i recollida no selectiva comencen al 2000 

d’una manera molt diferent l’una de l’altre, veient com la recollida selectiva té unes dades molt més 

inferiors que la recollida no selectiva, però en els últims anys es pot observar que ambdues es troben 

pràcticament amb dades molt semblants. La recollida no selectiva es manté força estable durant els 

anys representats, tenint un lleuger augment entre els anys 2001 fins aproximadament el 2005; en 

canvi la recollida selectiva comença en dades molt per sota de la recollida no selectiva, experimentant 

una pujada molt important durant els anys 2008 i 2011, a partir dels quals torna a baixar per 

estabilitzar-se de manera progressiva, exceptuant un pic durant l’any 2018. 

Per a poder comparar els resultats de generació de residus entre els territoris de Catalunya i el Baix 

Llobregat s’han de passar les dades a uns termes equiparables, per exemple els residus generats al dia 

per habitant. Aquesta xifra serveix com a indicador comparatiu amb altres territoris que tinguin més o 

menys habitants, resumint la conclusió a una mesura unitària. 

 

Taula 14. Comparativa de la generació de residus total, recollida no selectiva i per càpita l'any 2019. (Font: elaboració pròpia 
a partir de les dades de l’IDESCAT) 

 

Total 
kg/hab./dia 

Recollida no 
selectiva 

Total 

Corbera de 
Llobregat 

1,67 4.705,12 9.039,87 

Baix Llobregat 1,28 227.890,48 385.544,69 

Catalunya 1,44 2.229.690,85 4.046.615,21 
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Observant la taula anterior es pot veure com la generació de residus per càpita al municipi es troba 

molt per sobre de les dades tant de la comarca del Baix Llobregat com de Catalunya. Valorant aquest 

resultats es pot dir que la generació de residus a Corbera de Llobregat és bastant alarmant respecte als 

altres conjunts territorials. 

 
Gràfica 40. Evolució de la generació de residus anuals per habitant a Corbera de Llobregat en kg/habitant/dia. (Font: 

elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra un punt de vista més específic de l’evolució de la generació de residus anuals 

per habitant al municipi. Es pot veure que els resultats mostrats són força elevats, mostrant una 

evolució força dispersa, adquirint el seu punt mínim l’any 2012, amb una generació de 1,21 kilograms 

per habitant al dia, i un punt màxim l’any 2001, amb una generació de 2,18 kilograms per habitant al 

dia. 
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Gràfica 41. Comparativa del percentatge de recollida no selectiva durant l'any 2019. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra la comparativa del percentatge de recollida no selectiva durant l’any 2019, 

en la qual es pot veure que el municipi de Corbera de Llobregat té un alt percentatge respecte dels 

altres conjunts territorials, sent aquest del 47,95 % de recollida no selectiva respecte del total. Tot i 

que el percentatge no arriba ni al 50 %, indica una mala actuació per part municipal en aquest aspecte. 

 
Gràfica 42. Evolució de la recollida selectiva per tipus de residus a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 
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Aquesta gràfica mostra l’evolució de la recollida selectiva segons el tipus de residu, on es veu 

notablement una evolució positiva força significant durant els anys. Si s’observen els resultats es pot 

veure que el percentatge de matèria orgànica s’imposa durant els anys 2010, 2011 i 2012. Tot i així es 

pot veure en gairebé tots els anys un alt percentatge de recollida selectiva de poda i jardineria, degut 

a que al territori de Corbera de Llobregat hi ha un alt percentatge d’edificacions d’un sol habitatge, tal 

i com s’ha comentat anteriorment a la Taula 6, i normalment aquestes edificacions disposen de jardí 

on es genera aquesta tipologia de residu. 

Per tal de concretar aquests resultats es mostra la gràfica següent on es comparen amb els resultats 

comarcals i els de tot el territori català: 

 
Gràfica 43. Comparativa percentual de la recollida selectiva per tipus de residu durant l'any 2019. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l’IDESCAT) 

 Observant la gràfica es pot concloure que, efectivament, Corbera de Llobregat presenta un 

percentatge molt elevat de recollida selectiva de poda i jardineria, sent aquest molt superior al dels 

altres conjunts territorials. També es pot veure com Corbera també té un percentatge superior en 

recollida d’envasos lleugers en comparació als percentatges dels altres conjunts. 

Un punt important d’analitzar també és la generació de residus municipals mitjançant la seva 

classificació en funció del tipus de tractament que reben una vegada es troben a l’abocador. 
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Gràfica 44. Evolució del tractament utilitzat en residus recollits de manera no selectiva. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’IDESCAT) 

Es pot veure com l’ús de l’abocador representa el tractament utilitzat majoritàriament per la recollida 

no selectiva, sobretot fins l’any 2013. A partir de l’any 2014 predomina el tractament mecànic i biològic, 

exceptuant els anys 2016 i 2017, en els quals apareix significativament l’ús del tractament per 

incineració. 

De la mateixa forma que en el cas anterior, podem comparar aquests resultats amb els altres conjunts 

territorials del Baix Llobregat i el territori català durant l’any 2019: 
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Gràfica 45. Comparativa del tipus de tractament utilitzat en residus recollits de manera no selectiva durant l’any 2019. (Font: 

elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Com s’ha pogut apreciar en la Gràfica 44, durant els últims anys el municipi de Corbera de Llobregat 

ha atorgat un ús important del tractament mecànic biològic, cosa que es veu prolongada als altres 

conjunts territorials. Catalunya és la regió amb més repartició de tractaments, arribant al 69,23 % en 

quant al tractament mecànic biològic, i repartint el 23,38 % i el 7,39% en l’ús de l’abocador i de la 

incineració, respectivament. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.8.3. Residus industrials 

Es consideren residus industrials a aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de 

fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja de la persona productora o 

posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no poden ser considerats residus 

municipals. Només els productors de residus que es consideren indústries poden generar aquesta 

tipologia de residus. 

Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, disposen d’un 

programa de gestió i d’un model de gestió específics. El model de gestió vigent es fonamenta en 

instruments legals com els catàlegs de residus i el manual de gestió, i té com a principals protagonistes 

les figures del productor, del transportista i del gestor. Aquest model determina també l’esquema 

documental aplicable, del qual cal destacar la declaració anual de residus que els productors industrials 

han d’elaborar i que constitueix una eina bàsica de gestió i planificació. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya 

Per valorar la generació de residus industrials al municipi s’han de conèixer el nombre d’empreses o 

establiments comercials que presenten el DARI (Declaració Anual de Residus Industrials), el qual és un 

document on es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció en el període 

d’un any natural. 

 

Taula 15. Evolució dels residus industrials en tones a Corbera de Llobregat segons el tipus i el nombre d'establiments amb 
DARI. (Font: https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A080728&id=resic&n=7083&lang=es#Plegable=geo) 

 Establiments amb DARI especials 
no 

especials 
total 

2011 5 13 217 230 

2012 6 6 192 197 

2013 6 14 211 225 

2014 7 16 351 367 

2015 7 24 653 677 

2016 6 11 722 733 

2017 8 11 1.353 1.364 

2018 7 14 965 978 

2019 8 13 328 341 

 

L’evolució dels establiments amb DARI podem dir que és més o menys creixent, exceptuant els any 

2016 i 2018. Els residus especials es mantenen força constants durant els anys, a excepció de l’any 2015 

on apareix un pic màxim, en canvi els residus no especials presenten un augment important entre els 

anys 2015 i 2018, amb un pic màxim l’any 2017. 

A partir de la taula anterior, es pot representar gràficament els percentatges de residus especials i no 

especials respecte dels totals de la següent manera: 

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A080728&id=resic&n=7083&lang=es#Plegable=geo


Diagnòstic Ambiental Municipal del municipi de Corbera de Llobregat 

  95 

 
Gràfica 46. Evolució percentual dels residus industrials a Corbera de Llobregat segons la tipologia. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l'IDESCAT) 

Com es pot veure, els residus no especials conformen pràcticament la totalitat dels residus generats, 

la qual cosa suma positivament a la sostenibilitat del municipi degut a la irrisòria generació de residus 

especials. 

Si es realitza una comparativa dels resultats anteriors amb els conjunts territorials del Baix Llobregat i 

Catalunya s’obté la següent gràfica: 

5.65% 3.05%
6.22% 4.36% 3.55% 1.50% 0.81% 1.43% 3.81%

94.35%
97.46%

93.78% 95.64% 96.45% 98.50% 99.19% 98.67% 96.19%
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especials no especials
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Gràfica 47. Comparativa de la generació de residus industrials especials i no especials durant l'any 2019. (Font: elaboració 

pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

A partir dels resultats de la gràfica anterior, es pot veure com el percentatge de residus especials del 

municipi de Corbera de Llobregat es troba molt per sota respecte a les regions del Baix Llobregat i de 

Catalunya, sent així un aspecte molt positiu en quant a la generació de residus industrials del municipi. 

Tenint en compte que hi ha certes indústries i activitats comercials que generen més residus que 

d’altres, es procedeix a analitzar les diferents activitats que es desenvolupen al poble segons els residus 

que produeixen de la següent manera: 

 
Gràfica 48. Generació de residus industrials en tones a Corbera de Llobregat segons la tipologia i l'activitat durant l’any 2012. 

(Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 
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A la gràfica anterior es pot apreciar com les activitats que produeixen més residus industrials són la 

indústria química i la metal·lúrgica, seguides de l’activitat d’alimentació i tabac. 

Queda clar que la majoria de residus produïts per les diferents activitats són de caràcter no especial, a 

excepció de la indústria química i la metal·lúrgica, les quals generen una quantitat molt petita respecte 

a la quantitat de residus no especials. 

Finalment també és interessant analitzar el total de residus industrials generats per tipus de tractament 

rebut. Aquestes dades es podem observar de la següent manera: 

 
Gràfica 49. Tipus de tractament en residus industrials a Corbera de Llobregat segons la tipologia durant l'any 2012 en tones. 

(Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT) 

Segons la gràfica anterior, es pot apreciar que la deposició controlada és el tipus de tractament més 

utilitzat al municipi, englobant més de 130 tones de residus industrials. La valorització externa és el 

segon procediment més freqüent, amb un tractament de 33 tones de residus durant l’any 2012. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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4.9. Contaminació atmosfèrica 

4.9.1. Introducció 

La contaminació atmosfèrica és la presència, en les diferents capes de l’aire que componen l’atmosfera 

terrestre, de substàncies i formes d’energia que poden implicar una font de riscos, danys o molèsties 

per a l’ésser humà i els béns de qualsevol naturalesa. 

De la mateixa manera que l’aigua o la terra, l’aire que forma part de l’atmosfera també manté un 

balanç químic i energètic necessari per a mantenir les condicions que fan possible la vida, l’alteració 

del qual té conseqüències en altres cicles importants, com el de l’aigua. La presència de substancies 

gasoses o sòlides a l’aire dificulta aquest balanç, tenint així un impacte local, regional o, fins i tot, a 

escala global, com és el cas de l’efecte hivernacle. 

La contaminació de l’atmosfera es dona principalment per la presència de dos formes contaminants: 

• Contaminants gasosos. Substàncies simples o complexes en diferents concentracions, que són 

alliberades a l’atmosfera en forma de vapors i gasos lleugers, com els alliberats durant la 

combustió de matèria orgànica fòssil (gasolina, carbó o petroli). Aquests gasos romanen a 

l’atmosfera i allà produeixen reaccions químiques imprevisibles i descontrolades, donant lloc 

a boires tòxiques, pluges àcides i altres fenòmens. Alguns exemples d’aquests gasos són el 

monòxid de carboni, el CFC i els òxids de nitrogen. 

• Sòlids en suspensió. Materials sòlids poc afectats per la gravetat, que poden romandre a l’aire, 

deteriorant la seva qualitat i podent ser respirats pels éssers vius. Alguns exemples són les 

cendres volcàniques i els aerosols. 

Les causes de la contaminació atmosfèrica són variades, però principalment es donen per: 

- Les erupcions volcàniques, que desprenen cendres i gasos subterranis a l’aire. 

- Les activitats industrials, les reaccions químiques de les quals produeixen gasos, tòxics o no, 

que són alliberats a l’atmosfera. 

- L’ús de combustibles fòssils, com la gasolina i els derivats del petroli, per a l’obtenció d’energia 

elèctrica o la mobilització de vehicles. 

- L’ús d’aerosols amb CFC, prohibits des de fa dècades per la seva responsabilitat en la 

destrucció de la capa d’ozó. 

- Els incendis forestals, que desprenen diòxid de carboni i fum a l’aire. 

Les principals conseqüències del deteriorament en l’atmosfera són: 
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• Problemes respiratoris. A nivell local, l’aire contaminat pot incidir en la salut de les persones i 

dels animals al ser respirat, ja que conté substàncies químiques cancerígenes, tòxiques o 

venenoses, l’efecte de les quals pot ser letal per l’organisme. 

• Pluges àcides. Molts elements orgànics reaccionen en l’atmosfera amb el vapor d’aigua i 

formen variants d’àcids o de mescles corrosives, que acaben precipitant a la terra en forma de 

pluja. 

• Contaminació de l’aigua. La contaminació de l’aire i de l’aigua es retroalimenten, ja que són 

estats d’un mateix cicle, pel que a l’evaporar-se l’aigua aquesta pot portar diverses substancies 

tòxiques que després es distribueixen per l’atmosfera. 

• Destrucció de la capa d’ozó. Mols gasos ascendeixen a les capes superiors de l’atmosfera, on 

es troba la capa d’ozó que ens protegeix de l’impacte directe dels rajos solars. Allà aquests 

gasos reaccionen amb l’ozó, foradant la barrera protectora. 

• Efecte hivernacle. L’acumulació de gasos pesats en l’atmosfera fa de barrera artificial, 

provocant que no s’acabi d’alliberar el calor ambiental, concentrant-lo i fent que augmentin 

les temperatures mundialment. 

Font: Condepto.de 

4.9.2. Control de la contaminació atmosfèrica 

El control de la contaminació de l’aire és entès com el conjunt de mesures que disminueixen o eviten 

la contaminació de l’atmosfera. Les mesures pel control de la contaminació de l’aire es poden dividir 

en requisits legals o en mesures tècniques. Les mesures de control de la contaminació de l’aire haurien 

de fer front a la contaminació de l’aire antropogènic, provocat per l’ésser humà. 

Les mesures utilitzades pel control de la contaminació atmosfèrica són les següents: 

- Instauració de normes de qualitat de l’aire 

- Estipulació de restricció d’emissions 

- Delimitació de sostres d’emissió 

Els diferents mitjans que intervenen en el control de la contaminació atmosfèrica són els següents: 

- Qualitat dels combustibles 

- Límits d’emissions de vehicles motoritzats 

- Monitoratge regular d’emissions 

- Monitoratge complert i continu de la qualitat de l’aire 

- Valors límit d’emissions i mecanismes reguladors 
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Per tal de controlar la contaminació atmosfèrica de Corbera de Llobregat o de qualsevol municipi del 

Baix Llobregat, hem d’anar a les dades subministrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

A continuació es mostra una taula de la ubicació de les estacions situades a la zona del Vallès - Baix 

Llobregat: 

 

Taula 16. Ubicacions i característiques de les estacions de control de l'aire al Vallès - Baix Llobregat. (Font: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vi

gilancia_i_previsio_de_la_contamina) 

Punt de mesurament Automàtica Manual 

Barberà del Vallès (Moragues -

Montserrat) 

NOx  

Castellbisbal (CEIP Mare de 

Déu de Montserrat) 

 PM10, Metalls 

Granollers (Francesc Macià) NOx, O3, PM10 B(a)P, PM10, PM2.5 

Martorell (poliesportiu 

municipal) 

Nox, PM10, H2S  

Mollet del Vallès (pista 

d’atletisme) 

NOx PM10 

Montcada i Reixac 

(ajuntament) 

 B(a)P, PM10, Metalls 

Montcada i Reixac (can Sant 

Joan) 

PM10 PM10 

Montcada i Reixac (pl. De Lluís 

Companys) 

So2, NOx, O3, CO, PM10  

Montornès del Vallès (CEIP 

Marinada) 

 PM10 

Pallejà (Roca de Vilana) SO2, NOx PM10 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contamina
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contamina
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Rubí (ca n0Oriol) So2, NOx, O3, CO, PM10 Benzè, PM2.5 

Sabadell (Gran Via) NOx, O3, PM10 Benzè, PM10, PM2.5 

Sant Andreu de la Barca (CEIP 

Josep Pla) 

NOx PM10, Metalls 

Sant Cugat del Vallès (parc de 

Sant Francesc) 

NOx, O3 PM10 

Santa Perpètua de Mogoda 

(Onze de Setembre) 

SO2, NOx, PM10  

Terrassa (Pare Alegre) SO2, NOx, O3, CO, PM10 PM10 

 

La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants, actualment 

adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya. 

L’objectiu principal d’aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l’aire, és a dir, obtenir els nivells de 

concentració a l’aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures 

que s’obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la 

contaminació atmosfèrica. 

Font: Ceupe magazine 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

4.9.3. Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) 

L’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) és el sistema d’informació pública de l’estat de la qualitat de 

l’aire implantat a Catalunya des del gener de 1995. 

A Catalunya, com s’ha comentat anteriorment, la vigilància de la qualitat de l’aire es duu a terme 

mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes estacions 

mesuren la concentració a l’aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells 

d’immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants, sinó la de vigilar 

la qualitat de l’aire que respirem. 
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L’ICQA vol ser l’eina que permeti informar a tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat 

de l’aire que es respira, que garanteixi amb efectivitat el dret que tenen tots els ciutadans d’accedir a 

la informació ambiental. Tot i això, cal esmentar que aquest és un índex indicatiu que té com a objectiu 

que la població disposi d’informació sobre l’estat de contaminació atmosfèrica. 

L’ICQA tradueix a una mateixa escala (escala dels efectes sobre salut de les persones) les 

concentracions de cada un dels contaminants mesurats. La relació d’indicadors que s’ha establert entre 

els nivells d’immissió i l’ICQA es troba a la taula següent. 

 

Taula 17. Dades de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA). (Font: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/) 

 

 

Així, la qualitat de l’aire serà bona, recular o pobre depenent del valor d’ICQA assolit, i per tant, la 

classificació de la qualitat de l’aire segons l’ICQA és la que s’expressa a la següent taula. 

 

Taula 18. Classificació de la qualitat de l'aire per colors. (Font: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/) 

 

 

Prenent en consideració els valors límit anteriors, la XVPCA avalua la qualitat de l’aire de les estacions. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/
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Figura 27. Mapa de la qualitat de l'aire de les estacions de la XVPCA properes a Corbera de Llobregat. (Font: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/visor-de-
dades/) 

Es pot veure que, tot i no tenir dades de l’estació de Pallejà, la qualitat de l’aire a Martorell i a Sant 

Andreu de la Barca és bona, ja que el símbol que indica la seva ubicació és de color verd. 

A Catalunya el territori també es divideix en Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), que tenen com a objectiu 

que les mesures que es fan en una zona siguin representatives de la qualitat de l’aire de tota l’àrea que 

la comprèn. Per això cal que la superfície que la forma sigui homogènia respecte a l’orografia, la 

climatologia, la densitat de població i el volum d’emissions industrials i de trànsit. 

La delimitació de Zones de qualitat de l’Aire a Catalunya s’ha realitzat seguint els següents factors: 

• Primerament, les condicions de dispersió dels contaminants, les quals depenen bàsicament de 

la climatologia i l’orografia. Aquestes perduren invariables en períodes llargs de temps i 

afecten a una extensió gran del territori. 

• En segon lloc, les emissions, les quals poden canviar ràpidament en el temps i l’espai. És el cas 

d’instal·lació o tancament de focus emissors o bé amb el desenvolupament urbà 

d’infraestructures. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/visor-de-dades/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/visor-de-dades/
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Per tant, per avaluar la qualitat de l’aire a Catalunya no cal mesurar en tots els seus punts, sinó que n’hi 

ha prou amb disposar de dades per a cada tipus d’àrea dins d’una ZQA, ja que dues àrees del mateix 

tipus dins una mateixa zona tindran nivells d’emissió equivalents. 

 

 
Figura 28. Divisió de les Zones de Qualitat de l'Aire a Catalunya. (Font: 

https://www.gencat.cat/mediamb/qaire/municipis_ZQA/municipis_ZQA.htm) 

D’aquesta manera, la ZQA a la que està associat el municipi de Corbera de Llobregat és la del Vallès - 

Baix Llobregat, que correspon a la número 2 del mapa de la figura anterior. Per tant, tenint en compte 

els punts anteriors i la Figura 27, es pot afirmar que la qualitat de l’aire a Corbera és bona. 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

4.9.4. Estudi de la qualitat de l’aire 

Abans de realitzar l’Estudi de la Qualitat de l’Aire s’han de diferenciar dos conceptes clau, com són 

l’emissió i la immissió: 

• L’emissió és la sortida de substàncies contaminants des de qualsevol font emissora. 

• La immissió (o qualitat de l’aire ambient) és la concentració de contaminants a nivell de terra 

que pot afectar a les persones, animals, vegetació o materials. 

https://www.gencat.cat/mediamb/qaire/municipis_ZQA/municipis_ZQA.htm
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En els estudis de qualitat de l’aire és interessant, per tant, conèixer els valors d’immissió dels 

contaminants atmosfèrics. 

Dels 16 contaminants avaluats de manera general per a Catalunya destaquen dos, sobre els quals recau 

aquest estudi: 

• El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas de color amarronat i d’olor irritant, que intervé en la 

formació de la boira fotoquímica. Està associat a les grans aglomeracions urbanes degut al 

transport terrestre i a la combustió de carburants. 

• Les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) tenen el seu origen 

principalment en el trànsit, però també en la indústria, calefaccions domèstiques, incineració 

de residus o les obres relacionades amb la construcció. 

 

Diagnosi de la qualitat de l’aire 

La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) disposa actualment de 24 

punts de mesurament a la Zona de Qualitat de l’Aire 2. L’avaluació de la qualitat de l’aire es realitza 

comparant els nivells d’immissió mesurats al territori mitjançant els sensors de la XVPCA. 

És important saber que l’avaluació de la qualitat de l’aire es realitza tenint present la totalitat de les 

estacions de la ZQA. Només que els nivells d’immissió d’un punt de mesurament superin els valors 

legislats, la totalitat de la ZQA 2 superarà els nivells de qualitat de l’aire. 
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Taula 19. Valors límits referents al diòxid de nitrogen i de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. (Font: 
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-

92a3-73e20e193a51) 

 Valors de la Unió Europea (UE) Valors de l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) 

NO2 

Valor límit horari (VLh) 200 µg/m3 200 µg/m3 

Superacions del valor límit 

horari 

No es podrà superar en més de 

18 ocasions per any civil 

(percentil 99,8) 

--- 

Valor límit mitjana anual (VLa) 40 µg/m3 40 µg/m3 

Llindar d’alerta 400 µg/m3 --- 

PM10 

Valor límit horari (VLh) 50 µg/m3 50 µg/m3 

Superacions del valor límit 

horari 

No es podrà superar en més de 

35 ocasions per any civil 

(percentil 90,4) 

No es podrà superar en més de 

3 ocasions per any (percentil 

99) 

Valor límit mitjana anual (VLa) 40 µg/m3 20 µg/m3 

 

Avaluació dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) 

La tendència de la mitjana anual d’NO2 en el període entre els anys 2008 i 2017 a les estacions ubicades 

a la ZQA 2 (Vallès - Baix Llobregat) té una tendència molt estable. Entre els anys 2009 i 2017 s’ha superat 

el valor límit diari de 40 µg/m3 a l’estació de control de Sant Andreu de la Barca, i entre el 2008 i el 

2015 a l’estació de control de Martorell, a excepció dels anys 2012 i 2014.  

Es pot apreciar un augment en tots els punts de mesurament entre els anys 2016 i 2017. Aquest 

augment es el referent als punts de mesurament de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, de forma 

continuada des de l’any 2013. 

https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Martorell, 

Canyameres – 

Claret) 

42 41 43 44 39 41 36 41 35 37 

Estació 

Suburbana-

Industrial 

(Pallejà, Roca de 

Vilana) 

- - - - - 18 21 23 23 24 

Estació 

Suburbana-

Trànsit (Sant 

Andreu de la 

Barca, Escola 

Josep Pla) 

39 45 46 46 44 43 41 43 41 43 

Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Vicençs dels 

Horts, Àlaba) 

- - - - - 20 23 33 28 30 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Sant Vicençs 

dels Horts, Ribot 

– Sant Miquel 

36 39 38 36 37 34 34 35 33 35 

Taula 20. Mitjanes anuals de diòxid de nitrogen en µg/m3 registrades entre els anys 2008 i 2007 a les estacions de la XVPCA. 
(Font: http://qualitatdelaire.cat/) 

http://qualitatdelaire.cat/
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Gràfica 50. Mitjanes anuals de diòxid de nitrogen registrades entre els anys 2009 i 2017 a les estacions XVPCA. (Font: 

http://qualitatdelaire.cat/) 

Com es pot apreciar a la taula següent, des de l’any 2008, el valor límit horari no presenta cap superació 

de legislació vigent a cap de les estacions representatives de la ZQA. El valor límit horari, consisteix en 

que les mitjanes horàries de l’any no poden superar en més de 18 ocasions el valor de 200 µg/m3. 

 

  

http://qualitatdelaire.cat/
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Taula 21. Nombre de superacions del valor horari 200 µg/m3 per a diòxid de nitrogen registrades entre els anys 2008 i 2017 a 
les estacions XVPCA. (Font: http://qualitatdelaire.cat) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Martorell, 

Canyameres – 

Claret) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estació 

Suburbana-

Industrial 

(Pallejà, Roca de 

Vilana) 

- - - - - 0 0 0 0 0 

Estació 

Suburbana-

Trànsit (Sant 

Andreu de la 

Barca, Escola 

Josep Pla) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Vicenç dels 

Horts, Àlaba) 

- - - - - 0 0 0 0 0 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Sant Vicenç dels 

Horts, Ribot – 

Sant Miquel) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://qualitatdelaire.cat/
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Avaluació dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 

Durant el període entre els anys 2008 i 2017, les mitjanes anuals de concentració de partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per als punts de mesurament representatius de la 

ZQA 2, mostren com s’ha reduït significativament la concentració anual de PM10 des de l’any 2008 al 

2010, i com, a partir de l’any 2011, la mitjana anual s’ha mantingut amb una tendència constant i 

sempre per sota del valor límit anual de 40 µg/m3 que estableix la UE. Tot i així, durant l’any 2017, el 

100 % dels municipis amb punts de mesurament presenten mitjanes anuals de PM10 per sobre del límit 

de valor anual recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que és de 20 µg/m3. 

A continuació es presenten les mitjanes anuals de concentració de PM10 registrats entre els anys 2008 

i 2017 als punts de mesurament representatius. 

 

Taula 22. Mitjanes anuals de PM10 en µg/m3 registrades entre els anys 2008 i 2017 a les estacions XVPCA. (Font: 
http://qualitatdelaire.cat) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Martorell, 

Canyameres – 

Claret) 

35 34 27 28 28 21 23 23 23 24 

Estació 

Suburbana-

Industrial 

(Pallejà, Roca de 

Vilana) 

- - - - 26 32 22 29 22 27 

Estació 

Suburbana-

Trànsit (Sant 

Andreu de la 

Barca, Escola 

Josep Pla) 

43 40 32 34 32 29 30 31 29 31 

http://qualitatdelaire.cat/
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Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Vicenç dels 

Horts, Escola 

Mare de Déu del 

Rocío) 

44 40 30 33 33 27 29 31 30 32 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Sant Vicenç dels 

Horts, Ribot – 

Sant Miquel 

- - 28 34 33 28 30 34 29 25 

Estació Urbana-

Trànsit (Molins 

de Rei, 

Ajuntament) 

40 33 26 28 30 24 26 33 27 28 

Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Feliu de 

Llobregat, Escola 

Martí i Pol) 

- - 23 23 23 19 19 23 19 22 

Estació Urbana-

Fons (Sant Feliu 

de Llobregat, 

Eugeni d’Ors) 

45 35 27 28 29 25 25 30 27 29 
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Estació Urbana-

Fons 

(Castellbisbal, 

Escola Mare de 

Déu de 

Montserrat) 

33 33 24 25 27 22 24 28 24 26 

Estació 

Suburbana-

Trànsit (El Papiol, 

centre de dia 

Josep 

Tarradellas) 

38 38 29 30 32 27 28 33 30 28 

 

 
Gràfica 51. Mitjanes anuals de PM10 registrades entre els anys 2008 i 2017 a les estacions XVPCA. (Font: 

http://qualitatdelaire.cat) 

A continuació es presenta el percentil 90,4, que mostra el valor per sota del qual es troben el 90,4 % 

de les mitjanes diàries de concentració de PM10 registrades entre els anys 2008 i 2017 als punts de 

mesurament representatius. 

 

http://qualitatdelaire.cat/
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Taula 23. Percentil 90,4 per a les PM10 registrades entre els anys 2008 i 2017 a les estacions de la XVPCA. (Font: 
http://qualitatdelaire.cat) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estació 

Suburbana-Fons 

(Martorell, 

Canyameres – 

Claret) 

57 51 38 38 38 30 36 34 34 35 

Estació 

Suburbana-

Industrial 

(Pallejà, Roca de 

Vilana) 

74 53 40 40 44 46 34 44 37 40 

Estació 

Suburbana-

Trànsit (Sant 

Andreu de la 

Barca, Escola 

Josep Pla) 

66 56 43 49 46 41 45 43 42 44 

Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Vicenç dels 

Horts, Escola 

Mare de Déu del 

Rocío) 

76 63 48 51 51 40 45 46 46 47 

http://qualitatdelaire.cat/
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Estació 

Suburbana-Fons 

(Sant Vicenç dels 

Horts, Ribot – 

Sant Miquel 

- - - - - - - 48 41 39 

Estació Urbana-

Trànsit (Molins 

de Rei, 

Ajuntament) 

57 48 38 39 42 33 41 46 40 40 

Estació 

Suburbana-

Industrial (Sant 

Feliu de 

Llobregat, Escola 

Martí i Pol) 

- - 33 36 36 27 30 34 29 32 

Estació Urbana-

Fons (Sant Feliu 

de Llobregat, 

Eugeni d’Ors) 

68 50 42 39 44 35 40 42 39 40 

Estació Urbana-

Fons 

(Castellbisbal, 

Escola Mare de 

Déu de 

Montserrat) 

54 49 35 37 40 31 37 37 34 36 
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Estació 

Suburbana-

Trànsit (El Papiol, 

centre de dia 

Josep 

Tarradellas) 

59 55 44 44 45 38 41 46 41 40 

 

Pel que fa al nombre de superacions permeses del valor límit diari per a les partícules PM10 (un màxim 

de 35 l’any segons la UE, 9,6 % de les mitjanes diàries), es pot comprovar a la taula anterior que no se 

supera el màxim des de 2010. 

Modelització de la qualitat de l’aire 

El Servei de Vigilància i Control de l’aire de la Generalitat de Catalunya té l’objectiu d’avaluar la qualitat 

de l’aire que respira la ciutadania, d’acord amb els criteris establerts per la legislació, i complementar 

la informació que proporcionen els punts de mesuraments de la XVPCA amb els models de dispersió 

de contaminants atmosfèrics. Aquests models permeten estimar de forma orientativa els valors de 

concentració de contaminants.  
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Diòxid de nitrogen 

 
Gràfica 52. Modelització de la mitjana anual de concentració de diòxid de nitrogen per a l'any 2015. (Font: https://seu-
e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-

73e20e193a51) 

La modelització de la mitjana anual de NO2 mostra que hi ha superacions del valor límit anual (40 

µg/m3). Els valors més elevats s’observen allà on es concentren les vies ràpides, com és per exemple 

l’autovia A2, la qual és molt propera al municipi de Corbera de Llobregat. 

  

https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
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Partícules PM10 

 

Gràfica 53. Modelització de la mitjana anual de concentració de PM10 per l'any 2015. (Font: https://seu-
e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-

73e20e193a51) 

L’avaluació de la qualitat de l’aire mostra també la modelització de la mitjana anual de PM10 per 

determinar on se supera el valor límit anual establert en 40 µg/m3.  S’observa que no se supera aquest 

valor límit en tota la ZQA 2. Tanmateix, sí que se supera a tots els municipis de la zona el límit de 20 

µg/m3 anual establert per la OMS. 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

Font: Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13 municipis del Baix 

Llobregat (2019-2025) 

https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
https://seu-e.cat/documents/956568/8765867/Pla+de+Qualitat+de+l%27Aire+%282019+-+2025%29/a238f2d1-891d-40be-92a3-73e20e193a51
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4.10. Contaminació acústica 

4.10.1. Introducció 

El so és una vibració que es propaga en un medi, gas, líquid o sòlid, capaç de ser percebuda per l’oïda. 

La magnitud que s’utilitza per avaluar la pertorbació de l’estat d’equilibri del medi on es propaga l’ona 

sonora és la pressió sonora, que és la variació de pressió per sobre i per sota de la pressió atmosfèrica 

i es mesura en pascals (Pa). 

Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un nivell de so més o menys elevat. 

Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden ser molestos, 

incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i 

es considera contaminació. 

La contaminació acústica por definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics del medi i és 

un dels factors importants del deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

Si recordem la Taula 5 on es parlava dels tipus de problemes als habitatges de Corbera de Llobregat, 

es pot comprovar que, encara que la quantitat de molèstia per sorolls exteriors es minoritària, no deixa 

de ser un percentatge força alt. 

 

Taula 24. Resultats percentuals de la problemàtica dels sorolls exteriors a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’IDESCAT) 

 SÍ NO 

SOROLLS EXTERIORS 720 2565 

21,92 % 78,08 % 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

4.10.2. Anàlisis del soroll 

El municipi de Corbera de Llobregat no disposa d’ordenança pròpia de soroll i vibracions, encara que 

es va crear un mapa de capacitat acústica municipal, el qual va ser aprovat el 29 de desembre de 2015. 
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Els mapes de capacitat acústica municipal són un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que 

tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la 

població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori. 

El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, 

establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció 

acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també 

s’incorporen els usos del sòl. 

A continuació es detallen les característiques de cada zona en específic que ens ajudaran a entendre 

posteriorment la separació representada en el cas de Corbera de Llobregat. 

 

Taula 25. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl. (Font: elaboració pròpia a partir de la informació extreta del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

A1 Espais d’interès natural i altres 

A2 Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 

A3 Habitatges situats al medi rural 

A4 Predomini del sòl d’ús residencial 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

B1 Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 

B2 Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 

B3 Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

C1 Usos recreatius i d’espectacles 

C2 Predomini de sòl d’ús industrial 

C3 Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres 

equipaments públics 
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Figura 29. Mapa de capacitat acústica municipal de Corbera de Llobregat. (Font: 

https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022016005126) 

Com es pot apreciar al mapa de capacitat acústica municipal de Corbera de Llobregat, quasi tot el 

municipi es defineix com a zona de sensibilitat acústica alta (A), ja que la major part del territori es 

representa en color verd. 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

4.10.3. Valors límit d’immissió segons l’ús del sòl i la franja horària 

A continuació es presenta una taula amb els valors límit d’immissió en dB segons la descripció de l’ús 

de sòl mostrat a la Taula 25, i la franja horària corresponent a les hores de dia, vespre i nit. 

 

  

https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022016005126
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Taula 26. Valors límit d'immissió segons la descripció del sòl i la franja horària. (Font: elaboració pròpia a partir de la 
informació extreta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) 

  Valors límit 

d’immissió en  

 

 Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

A1 - - - 

A2 55 55 45 

A3 57 57 47 

A4 60 60 50 

B1 65 65 55 

B2 65 65 55 

B3 65 65 55 

C1 68 68 58 

C2 70 70 60 

C3 - - - 

 

També es poden descriure certs valors límit de soroll segons el tipus d’edifici i de les dependències 

d’aquest, tal i com es mostra a la taula següent: 
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Taula 27. Valors límit d'immissió segons l'ús de l'edifici. (Font: 
http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/recull_legislatiu.pdf) 

Ús del local 

d’immissió 

Dependències Valors límit en dB 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

Habitatge o ús 

residencial 

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 

d’oficines 

Despatxos 

professionals 

35 35 35 

Oficines 40 40 40 

Hospitalari Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 

Educatiu o 

cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, 

audició i 

exposició 

30 30 30 

 

Tal i com s’aprecia a la taula anterior, els valors límit a les zones interiors són més restrictius que en les 

zones exteriors. També es pot veure com els valors a la franja horària corresponent a la nit són més 

baixos que a les altres dues franges, les quals tenen els mateixos límits. 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge 

4.11. Estructura energètica 

En l’actualitat, l’ús de l’energia elèctrica és fonamental per tal de realitzar gran part de les activitats 

que es desenvolupen al llarg del dia. L’ús de l’electricitat ha estat un gran avenç tant pel sector 

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/recull_legislatiu.pdf
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industrial com pel dia a dia de les persones, millora la qualitat de vida i facilita moltes de les coses que 

estem acostumats a fer. 

L’ús de l’energia és indispensable i difícilment les persones es paren a pensar en la seva importància i 

en els beneficis d’utilitzar-la eficientment. 

L’estalvi d’energia elèctrica és un element fonamental per l’aprofitament dels recursos energètics, de 

manera que permet optimitzar l’ús dels aparells elèctrics i augmentar la seva vida útil. Pel fet d’utilitzar 

l’energia de manera responsable es redueix el gran consum de combustible que requereix la generació 

d’electricitat, i d’igual forma es contribueix a la reducció de les emissions de gasos a l’atmosfera. 

A nivell mundial, el sector industrial és un dels més grans consumidors d’electricitat, degut als alts 

consums energètics que requereixen moltes companyies, les quals acaben impactant de manera 

important en el medi ambient al dependre de recursos no renovables com son els combustibles fòssils. 

Font: Green Corporate Energy 

4.11.1. Consum energètic 

Les administracions locals, com a entitats més properes a la ciutadania, són una peça clau en la 

planificació i gestió energètiques. D’aquesta manera, l’eficiència energètica i les energies renovables 

han de formar part de les seves polítiques d’actuació. En aquest sentit, la Unió Europea va fixar 

l’objectiu d’aconseguir que els ajuntaments redueixin les seves emissions més d’un 20% durant l’any 

2020. 

Els ajuntaments tenen un ampli marge d’actuació a l’hora d’implementar mesures per disminuir el 

consum energètic dels seus municipis i augmentar l’eficiència energètica dels seus equipaments. 

El consum energètic municipal presenta unes característiques específiques degut principalment a: 

- Diversitat de funcions de les dependències municipals (escoles, biblioteques, instal·lacions 

esportives, oficines, etc.) 

- Varietat organitzativa dels diferents centres de decisió i responsabilitat 

- Utilització de diferents fonts energètiques (electricitat, gas natural, gas-oil, biomassa, aigua, 

etc.) amb problemàtiques i tècniques d’anàlisi diferents 

Evolució del consum de gas natural al municipi segons els usos 

El gas natural és un dels recursos energètics més utilitzats en l’actualitat, pel que és interessant 

conèixer els consums anuals del municipi de Corbera de Llobregat. 
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Gràfica 54. Evolució del consum de gas natural a Corbera de Llobregat segons els usos. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 

Tal i com es pot veure a la gràfica anterior, el consum energètic de gas natural al municipi té una 

trajectòria ascendent. Segons mostren les dades, el consum domèstic és el més important, cosa que 

és normal degut a que Corbera de Llobregat no destaca pel seu sector comercial ni industrial, sinó més 

bé per ser un territori d’àmbit residencial. 

Es poden analitzar amb més profunditat les dades de l’últim any d’estudi, com són les del 2017: 

 
Gràfica 55. Consum de Gas Natural a Corbera de Llobregat segons el seu ús durant l'any 2017. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 
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Els resultats obtinguts a la gràfica anterior mostren com les xifres de consum de gas natural l’any 2017 

es decanten principalment pel consum en l’àmbit domèstic, sent aquest d’un 75 % respecte del total. 

El percentatge restant recau en l’àmbit comercial, sent l’industrial insignificant. 

Evolució del consum elèctric 

El consum elèctric és el més reconegut per tothom a nivell domèstic. A part, també és emprat per tot 

l’enllumenat de la població o a nivell industrial. D’aquesta manera, també és interessant veure 

l’evolució d’aquest consum al municipi. 

 
Gràfica 56. Evolució del consum elèctric a Corbera de Llobregat segons el seu ús. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades 

Obertes de la Diputació de Barcelona) 

La gràfica anterior mostra un consum força estable amb una lleugera baixada entre els anys 2016 i 

2017, arribant a ser aquest últim any la marca mínima registrada. 

Es pot comprovar, tal i com s’ha comentat anteriorment, que el consum més notable és en l’àmbit 

domèstic. Tot i així cal destacar la manca de xifres del sector primari, aspecte que afavoreix la reducció 

del consum total. 

Tal i com s’ha fet amb el consum de gas natural, és interessant també veure i comentar les dades 

referents al consum elèctric de l’últim any d’estudi. 
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Gràfica 57. Consum elèctric a Corbera de Llobregat segons el seu ús durant l’any 2017. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 

Tal i com mostrava la Gràfica 56, el consum a nivell domèstic és el més important al municipi, amb un 

72,24 % respecte del total. Tot i així, cal destacar que el 27,76 % és el corresponent als serveis 

municipals. 

Totes aquestes dades mostren la tendència del consum al municipi, però també resulta molt 

interessant veure el consum respecte dels habitants, és a dir, el consum per càpita dels habitants de 

Corbera de Llobregat. 

D’aquesta manera es representa a continuació la gràfica referent a l’evolució del consum per càpita 

dels habitants de Corbera. Aquests resultats han sigut calculats dividint els consums domèstics 

mostrats a la Gràfica 56 pel nombre d’habitants de cada any corresponent. 
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Gràfica 58. Evolució del consum elèctric per càpita a Corbera de Llobregat en kWh. (Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades de l'IDESCAT i de la Diputació de Barcelona) 

A partir dels resultats mostrats a la gràfica anterior, es pot veure com el consum elèctric per càpita a 

Corbera de Llobregat es manté força estable durant els anys, experimentant però una lleugera reducció 

durant els últims anys d’estudi. 

Evolució del consum de Gasoil C (Gasoil de Calefacció) 

Ja s’ha fet un anàlisi del consum de gas natural i del consum elèctric, però un consum també important 

al municipi és el corresponent al consum de gasoil de calefacció. 

 
Gràfica 59. Evolució del consum de gasoil de calefacció a Corbera de Llobregat segons el seu ús en kWh. (Font: elaboració 

pròpia a partir de les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 
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Els resultats de la gràfica anterior són molt variables amb el pas dels anys, sense seguir una tendència 

clara. Tot i així, cal destacar un pic important del consum al 2012, arribant quasi als 11 milions de kWh 

anuals, i un pic mínim l’any 2009, amb un consum inferior als 5 milions de kWh anuals. 

Cal destacar també la importància del consum domèstic, el qual representa quasi la totalitat del 

consum de gasoil de calefacció anual. 

Evolució del consum de GLP (Gas Liquat de Petroli) 

El gas liquat del petroli o GLP és un altre consum del qual és interessant realitzar un estudi de la seva 

evolució. 

 
Gràfica 60. Evolució del consum de GLP a Corbera de Llobregat segons el seu ús en kWh. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 

Es pot veure com, en aquest cas, els consums en l’àmbit domèstic i de serveis són bastant semblants, 

encara que el consum domèstic sempre acostuma a ser el més notable respecte del total. Tot i això es 

pot apreciar durant l’any 2014,  quan el consum domèstic es veu superat puntualment pel consum de 

serveis municipals. 

Evolució del consum de combustibles fòssils 

A continuació es mostra l’evolució del consum dels dos combustibles fòssils principals al municipi de 

Corbera de Llobregat, els quals són el gasoil i la gasolina, deixant una mica al marge el biodièsel, el qual 

s’analitzarà més endavant. 
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Gràfica 61. Evolució del consum de combustibles fòssils a Corbera de Llobregat en kWh. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 

Es pot apreciar com els dos combustibles mantenen una evolució constant del consum durant els anys 

d’estudi, encara que les dades del gasoil fluctuen una mica més que les de la gasolina. 

Es pot veure com el gasoil representa un consum molt més important que la gasolina, la qual cosa pot 

ser deguda a que el consum de dièsel acostuma a ser més econòmic que el consum de gasolina en els 

vehicles motoritzats. 

D’altra banda es pot veure l’evolució del consum de biodièsel a la gràfica següent: 
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Gràfica 62. Evolució del consum de biodièsel a Corbera de Llobregat en kWh. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades 

Obertes de la Diputació de Barcelona) 

Cal dir que les xifres de biodièsel són molt menys significatives que les xifres dels dos combustibles 

fòssils comparats en la Gràfica 61, on els consums eren de l’ordre de 50 vegades superiors en el cas del 

gasoil, i de 14 vegades superior en el cas de la gasolina. 

Es pot apreciar en la gràfica anterior que el consum de biodièsel va experimentar una pujada molt 

significant durant l’any 2007, arribant a superar els 2 milions de kWh anuals. Però, a partir d’aquest 

any el consum s’ha anat reduint i estabilitzant durant els darrers anys d’estudi. 

Evolució del consum en l’àmbit PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) 

El PAES o PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions 

que cada municipi ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, 

anar més enllà de la reducció del 40 % de les emissions de CO2 al seu terme. 

D’aquesta manera resulta interessant veure l’evolució del consum en l’àmbit PAES, que contempla 

l’evolució del sector domèstic, del terciari, del tractament de residus, del cicle de l’aigua i del transport. 

Mentre que no es té en compte el sector industrial, el sector primari ni les infraestructures. 
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Gràfica 63. Evolució del consum en l'àmbit PAES a Corbera de Llobregat en kWh. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades 

Obertes de la Diputació de Barcelona) 

A partir dels resultats de la gràfica anterior es pot veure com el consum elèctric representa el 

percentatge més important del consum en l’àmbit PAES. El consum de gas natural i de gasoil de 

calefacció són bastant semblants durant els primers anys de l’estudi, però poc a poc el consum de gas 

natural ha anat augmentant amb el pas del temps. 

Cal comentar també que l’evolució del consum entre els anys d’estudi es veu força constant, situant-

se entre els 50 milions i els 60 milions de kWh anuals. 

Prenent l’últim any 2017 com a referència, es pot valorar el percentatge de cada un dels integrants 

amb més detall: 
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Gràfica 64. Consum energètic en l'àmbit PAES a Corbera de Llobregat durant l'any 2017. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona) 

A partir dels resultats mostrats en aquesta darrera gràfica es pot veure com, efectivament, el consum 

elèctric representa el percentatge majoritari del consum total en l’àmbit PAES, amb un 52,75 % durant 

l’any 2017, seguit del consum de gas natural, amb un 33,08 % respecte del total. 

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Energia 

Font: Diputació de Barcelona. Dades obertes 
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5. Plantejament estratègic 

Amb els punts anteriors s’ha vist, comentat i analitzat el diagnòstic ambiental de Corbera de Llobregat, 

coneixent així tots els aspectes importants que defineixen el municipi. Per tant, amb ajuda de tota 

aquesta informació recopilada, és interessant analitzar tant els punts forts com dels punts febles de tot 

el que es coneix respecte al desenvolupament sostenible del municipi. 

Aquest plantejament que es presentarà a continuació ens resultarà molt útil de cara a realitzar un pla 

estratègic per a una possible proposta de millora. 

5.1. Urbanisme 

5.1.1. Punts forts i elements a potenciar 

Pel que fa als habitatges de Corbera de Llobregat, aquests disposen d’un bon abastiment dels serveis 

bàsics, així com d’unes bones condicions en quant a la baixa contaminació i olors a les zones 

residencials segons enquestes realitzades als residents del municipi. 

Més del 75,38 % dels habitatges del municipi es troben ocupats, sent aquests destinats a residencies 

principals. 

El tipus de sòl al territori es troba força compensat pel que fa a sòl urbanitzable i no urbanitzable, ja 

que poc més del 50 % del municipi és sòl no urbanitzable, i poc menys del 50 % és sòl urbanitzable. De 

manera que el sòl urbanitzable s’adequa prou bé a la demanda actual, adaptant-se al creixement 

demogràfic i respectant la gran quantitat de boscos i zones verdes que trobem a Corbera de Llobregat. 

També es troba que el municipi està ben capacitat en quant a equipaments educatius i esportius, 

disposant de 10 centres d’educació (8 escoles d’educació infantil i primària, i 2 instituts d’educació 

secundària) i 3 equipaments esportius, destacant les instal·lacions del pavelló municipal. 

Els altres equipaments municipals també consten de bon reconeixement entre els habitants del 

municipi. Aquest aspecte es veu reflectit en l’estudi de la tipologia de problemes als habitatges, 

representant menys d’un 1 % dels problemes a causa de la falta de serveis i equipaments al municipi. 

5.1.2. Punts febles i elements a millorar 

El fet de que més del 50 % del territori sigui sòl no urbanitzable també té el seu desavantatge pel que 

fa al desenvolupament urbanístic i els possibles escenaris de futur. 
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La gran quantitat d’urbanitzacions al territori fa que el municipi tingui una baixa densitat demogràfica 

al municipi, ja que els edificis d’aquestes urbanitzacions són majoritàriament d’un únic habitatge. 

D’aquesta manera, la possibilitat de noves construccions i nous espais urbans a Corbera de Llobregat 

es veu molt limitada. 

5.2. Estructura socioeconòmica 

5.2.1. Punts forts i elements a potenciar 

L’evolució de la població segueix una tendència ascendent, d’acord amb la tendència d’altres 

poblacions del Baix Llobregat. Aquest aspecte denota una millora de la qualitat de vida al municipi. 

Cal destacar la distribució poblacional entre homes i dones, la qual s’ha anat equilibrant amb el pas 

dels anys. Tal com s’ha vist, durant l’any 2017 el percentatge d’homes i de dones ronda el 50 % per 

ambdós gèneres. 

En quant a la distribució per edats al municipi, si es compara amb altres conjunts territorials com són 

el Baix Llobregat i el conjunt de Catalunya, mostra percentatges de grups d’edat molt semblants, tot i 

així l’índex d’envelliment al municipi és el més baix de la comparativa, sent aquest de 60 majors per 

cada 100 joves. 

El fet de que en els darrers anys el nombre d’immigracions sigui clarament superior que el nombre de 

emigracions denota les oportunitats de futur i la bona qualitat de vida que ofereix el municipi. 

La majoria de la població total ocupada, conformada pels habitants majors de 16 anys, formen part de 

la part activa, amb 7.913 habitants, respecte dels 5.944 habitants que conformen la part de la població 

inactiva. 

En quant a la població activa, es veu una gran majoria de gent que treballa a temps complert, sent 

aquest nombre de més del doble de la resta d’activitats de la població activa, com per exemple la gent 

que busca la seva primera feina, la gent que ja ha treballat abans o la gent que treballa a temps parcial. 

Es pot observar també un gran nombre d’estudiants, la qual cosa implica una bona previsió de futur 

en quant a la formació dels joves del municipi. 
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5.2.2. Punts febles i elements a millorar 

S’ha vist com la natalitat al municipi de Corbera de Llobregat ha caigut de manera significativa des de 

l’any 2010, cosa que pot haver estat provocada per la poca estabilitat que es viu actualment en la 

majoria de famílies. 

Els sectors econòmics no són equilibrats. Es veu una clara majoria d’habitants que treballen en el sector 

serveis, amb un 76,94 % d’habitants, respecte dels altres sectors. Destaca la poca influència que té el 

sector de l’agricultura, sent aquest inapreciable entre els habitants que conformen la població ocupada 

del municipi. 

El nombre de dones aturades respecte al nombre d’homes és força superior, representant el primer 

quasi el doble del segon. Aquest aspecte denota una gran desigualtat entre ambdós gèneres molt 

preocupant. 

Les dades d’atur generals no són un aspecte positiu al municipi. Durant els anys 2005 i 2007, el nombre 

d’aturats al municipi era força constant i reduït, però a partir de la crisi econòmica del 2008 va haver-

hi un augment força important, arribant casi als 1000 habitants aturats durant l’any 2012. Tot i que el 

nombre d’aturats va experimentar un descens a partir de l’any 2013, les dades actuals no han tornat a 

ser com les dels anys anteriors a l’esmentada crisi, i veient el desenvolupament d’aquests últims anys 

no s’espera una millora d’aquestes dades. 

El sector econòmic més afectat per les dades d’atur al municipi és el sector serveis, el qual, si es 

compara amb el d’altres conjunts territorials, és el més preocupant, superant el 76 % de la població 

ocupada del municipi de Corbera de Llobregat durant l’any 2020. 

5.3. Mobilitat 

5.3.1. Punts forts i elements a potenciar 

Hi ha un balanç positiu pel que fa al nombre de residents que treballen al municipi respecte del nombre 

de no residents que també treballen al municipi. 

Tot i no representar un percentatge molt elevat, el segon tipus de desplaçament majoritari al lloc de 

treball és anar a peu. 

Com s’ha vist, la majoria dels desplaçaments per anar a treballar tenen una durada d’entre 31 i 45 

minuts. Aquests desplaçaments acostumen a correspondre a gent que es desplaça a Barcelona per 
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desenvolupar la seva jornada laboral. D’aquesta manera es pot pensar que el municipi de Corbera 

disposa d’una bona xarxa de comunicació amb la ciutat. 

També destaca l’elevat percentatge de desplaçaments inferiors a 10 minuts, els quals s’assumeix que 

es realitzen dins del municipi, evidenciant el nombre de desplaçaments a peu. 

En quan al tipus de transport utilitzat pels estudiants de més de 16 anys, hi ha una tendència elevada 

a l’ús del transport públic, confirmant la bona xarxa de línies d’autobús, comentada al punt referent a 

la mobilitat del municipi. Aquesta tendència també es veu condicionada pel fet de que la majoria 

d’aquests estudiants encara no tenen l’edat per conduir vehicle privat ja que no disposen de carnet de 

conduir. 

5.3.2. Punts febles i elements a millorar 

Existeix un nombre important d’habitants ocupats que es veuen obligats a desplaçar-se fora del 

municipi per motius laborals. 

El desplaçament al lloc de feina mitjançant el transport privat té un paper molt important en quant al 

tipus de desplaçaments a Corbera de Llobregat. D’aquesta manera, és comprensible que a les hores 

puntes del matí i de la tarda hi hagi un trànsit molt congestionat a les vies d’accés al poble, les quals 

són únicament d’un carril per a cada sentit. 

Els estudiants universitaris es veuen obligats a haver-se de desplaçar fora del municipi degut a la manca 

de centres universitaris al municipi, la qual cosa també es normal pel fet de ser una població amb un 

cens molt més inferior que el que tenen a ciutats com Barcelona. 

5.4. Biodiversitat 

5.4.1. Punts forts i elements a potenciar 

El territori de Corbera de Llobregat té una influència molt especial en quant al nivell de boscos i 

espècies animals a la zona del Baix Llobregat. Amb més de 18 quilòmetres quadrats de superfície no 

urbanitzable, és comprensible la proliferació de les espècies autòctones dels boscos dels voltants. 

S’ha comentat que el clima de la zona i la seva topografia generen uns forts contrastos tèrmics, 

afavorint així primaveres amb nombroses pluges. El municipi consta de diverses rieres al seu territori, 

les quals, degut a la gran quantitat de pluja a la primavera, afavoreixen una gran quantitat de vegetació 

a les seves riberes. 
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5.4.2. Punts febles i elements a millorar 

Degut a la gran superfície dels boscos al territori, és normal que pugui haver-hi una població 

desmesurada de porcs senglars a la zona. Aquests porcs senglars generen una alarma social entre els 

ciutadans del municipi, ja que acostumen a baixar de les muntanyes a la recerca de menjar, de manera 

que causen diversos incidents amb el mobiliari urbà i els diferents cultius i jardins dels habitants. 

5.5. Aigua 

5.5.1. Punts forts i elements a potenciar 

El consum total d’aigua segueix una tendència constant amb el pas dels anys, de manera que és un 

aspecte controlat tot i tenir un consum domèstic massa elevat. 

Al territori de Corbera de Llobregat existeixen un gran nombre de fonts provinents de les diferents 

rieres que travessen el municipi. D’aquesta manera, l’ajuntament va posar en marxa un estudi sobre 

l’estat de les fonts naturals del municipi, aportant aquesta informació als habitants que la 

consumeixen. 

5.5.2. Punts febles i elements a millorar 

El consum d’aigua referent a la xarxa domèstica és força més elevat respecte a la comparativa amb els 

altres conjunts territorials com el Baix Llobregat i Catalunya. 

Tot i aportar la informació de l’estat de les fonts naturals del territori de Corbera de Llobregat, no es 

disposa de nivells límit pel que fa als nivells de contaminants d’aquestes aigües. De manera que no té 

gaire utilitat realitzar aquestes anàlisis si no es disposa d’aquests nivells límit de contaminants pel que 

fa a la qualitat de l’aigua. 

5.6. Residus 

5.6.1. Punts forts i elements a potenciar 

El municipi de Corbera de Llobregat disposa d’un model de recollida de residus diferent al d’altres 

poblacions properes, denominat Residu Mínim, amb el qual es pretén reduir al màxim el rebuig. 

El municipi disposa de deixalleria pròpia, la qual permet al ciutadà participar activament en el procés 

de gestió de residus i aprendre a la vegada. 
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És destacable la implicació per part de l’ajuntament pel que fa a la gestió de residus, ja que la deixalleria 

disposa d’unes instal·lacions adequades on tot està a l’abast per realitzar una bona separació dels 

residus. 

Es porta un control ben definit dels residus aportats a la deixalleria, degut a que els usuaris d’aquesta 

disposen d’una targeta amb la qual es quantifiquen els residus aportats. 

Des de l’any 2006, la recollida selectiva ha anat rebent cada cop més importància, conscienciant així 

als ciutadans de la importància de classificar els residus correctament per tal de fer un bon reciclatge 

d’aquests. 

El municipi presenta un percentatge molt elevat en quant a la recollida selectiva d’envasos lleugers, 

així com de poda i jardineria respecte dels altres conjunts territorials comparats. Aquest últim tipus de 

recollida selectiva es força important al municipi, ja que, com s’ha comentat, hi ha un gran percentatge 

d’edificis amb un únic habitatge, i la majoria d’aquests disposen de jardí on es generen aquest tipus de 

residus. 

En quant als residus industrials, els residus no especials representen més del 90 % del total de residus 

generats, sent molt menor la generació de residus especials. De manera que, si es compara la generació 

de residus especials amb el Baix Llobregat i Catalunya, es pot veure com la generació a Corbera de 

Llobregat es troba molt per sota, sent del 3,81 % durant l’any 2019. 

5.6.2. Punts febles i elements a millorar 

S’ha vist com la generació de residus per càpita es troba molt per sobre de les dades d’altres conjunts 

territorials com el Baix Llobregat i Catalunya. 

L’evolució d’aquesta generació de residus segueix una tendència molt dispersa entre els diferents anys 

d’estudi, però cal remarcar la gran quantitat de residus que es generen per habitant al dia, obtenint 

una mitjana dels últims anys de 1,65 quilograms generats per habitant al dia. 

Tot i disposar dels equipaments adients per la bona gestió de residus, la recollida no selectiva de residus 

al municipi, tal com s’ha comentat amb anterioritat, assoleix un percentatge del 47,95 % respecte del 

total durant l’any 2019, sent aquest superior al d’altres conjunts territorials com el Baix Llobregat i 

Catalunya. 

Pel que fa a la recollida selectiva, la quantitat de matèria orgànica classificada ha anat disminuint des 

de l’any 2012. 
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5.7. Contaminació atmosfèrica 

5.7.1. Punts forts i elements a potenciar 

La concentració de partícules PM10 es va reduir significativament entre els anys 2008 i 2010, mantenint 

una mitjana constant en els valors actuals per sota del valor límit anual establert per la UE. 

Es pot dir que la contaminació atmosfèrica al municipi es troba, de manera controlada, dins dels límits 

legals establerts. 

5.7.2. Punts febles i elements a millorar 

La Zona de Qualitat de l’Aire on es troba comprès el terme municipal de Corbera de Llobregat ha 

superat de manera reiterada el valor límit anual de diòxid de nitrogen en l’aire, més concretament en 

l’estació de la XVPCA de trànsit de Sant Andreu de la Barca (població adjacent a Corbera de Llobregat). 

5.8. Contaminació acústica 

5.8.1. Punts forts i elements a potenciar 

La contaminació acústica a Corbera de Llobregat consta d’un índex molt baix en quant als problemes 

en els habitatges del municipi, resultant en un 21,92 % dels habitatges que es queixen per aquest tipus 

de contaminació. Per tant, es pot dir que Corbera és un municipi tranquil quan parlem de molèsties de 

soroll als habitatges. 

5.8.2. Punts febles i elements a millorar 

Corbera de Llobregat disposa d’un mapa de capacitat acústica municipal, encara que no té una 

ordenança pròpia en quant a sorolls i vibracions. De manera que podria ser interessant elaborar un 

estudi més detallat de la contaminació acústica del municipi i veure si veritablement es sobrepassen 

els límits acústics o no, ja que gran part del territori es defineix com a zona de sensibilitat acústica alta. 

5.9. Estructura energètica 

5.9.1. Punts forts i elements a potenciar 

Els nivells de consum elèctric total i per càpita són força estables durant els anys, destacant, com en el 

cas del gas natural, un consum majoritari en l’àmbit domèstic. 
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El consum de gas liquat del petroli presenta una trajectòria clarament descendent. 

5.9.2. Punts febles i elements a millorar 

L’evolució del consum energètic mitjançant gas natural presenta una tendència creixent amb el pas 

dels anys, sent el consum en l’àrea domèstica el més important seguit del consum en el sector 

comercial, amb dades del 74,92 % i del 25,08 % respectivament. 

Pel que fa al consum de gasoil de calefacció, l’evolució al municipi és molt inestable, de manera que no 

segueix una tendència clara. Tot i així, es pot comprovar que el consum domèstic és el més important, 

sent aquest de gairebé la totalitat del consum total. 

Es pot comprovar com el consum de combustibles fòssils és el consum majoritari quan es parla de 

consums d’energia, seguint una trajectòria molt estable tant pel gasoil com per la gasolina, sent el 

primer el més elevat. 

En quant al consum de biodièsel, també es pot veure com la tendència entre els anys 2005 i 2007 era 

ascendent, i encara que en l’actualitat segueix una línia constant, el consum d’aquest tipus de 

combustibles és de l’ordre de 50 vegades inferior respecte del gasoil. 
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6. Indicadors de sostenibilitat 

Amb l’ajuda dels indicadors de sostenibilitat es pretén realitzar un correcte seguiment i avaluació dels 

processos de l’Agenda 21, de manera que permetin ajustar les funcionalitats del municipi i minimitzar 

les seves disfuncions segons les noves necessitats socials, econòmiques i ambientals.  

La bona gestió i interpretació dels indicadors per part dels municipis és crucial pel bon 

desenvolupament d’aquests i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. 

A continuació es presenten els indicadors elaborats pel seguiment i avaluació del municipi de Corbera 

de Llobregat. Aquests indicadors es troben dividits en 4 àrees diferents: indicadors socials, indicadors 

econòmics, indicadors urbanístics i indicadors mediambientals. 

6.1. Indicadors socials 

6.1.1. Densitat de població 

La densitat de població, com ja em vist, és el resultat de la divisió del nombre d’habitants que 

conformen el cens del municipi entre l’àrea urbana consolidada. Aquest indicador mostra una primera 

aproximació de la configuració urbana i de la seva organització territorial. 

 

Es interessant comparar la densitat poblacional amb altres municipis o conjunts territorials, per tal 

d’avaluar els valors actuals i l’evolució d’aquests amb altres regions i així poder extreure’n conclusions. 

Aquesta tasca s’ha dut a terme durant la realització del present treball, més concretament als apartats 

on s’ha parlat de les generalitats del territori. 

 

La següent gràfica mostra l’evolució de la densitat poblacional al municipi de Corbera de Llobregat: 
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Gràfica 65. Evolució de la densitat de població a Corbera de Llobregat en habitants /km2. (Font: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’IDESCAT) 

A partir de la gràfica anterior es pot veure com la densitat de població a Corbera de Llobregat segueix 

una evolució ascendent, exceptuant les dades entre els anys 2014 i 2016, on hi ha una petita disminució 

de la densitat. Tot i així, la tendència a partir de l’any 2017 és clarament ascendent, sense mostrar cap 

canvi. 

Aquest creixement poblacional s’ha de tenir molt en compte, ja que les característiques del territori no 

permeten gaires canvis en quant a l’ampliació del sòl urbanitzable. 

6.1.2. Índex d’envelliment 

L’índex d’envelliment es defineix com la quantitat d’habitants de 65 anys o més, respecte la quantitat 

d’habitants menors a 15 anys. Aquest índex s’expressa en tant per cent de gent gran sobre el total de 

joves. 

Aquest indicador permet conèixer el balanç dels conjunts d’edat a la població. Resulta molt útil per tal 

de, per exemple, regular les inversions en salut, ja que si l’índex passa del 100% vol dir que hi ha més 

de 100 persones grans per cada 100 joves, per tant aquestes inversions s’orientaran més a l’atenció 

dels habitants de més edat. 

A continuació es mostra de manera gràfica la comparativa de l’evolució de l’índex d’envelliment entre 

Corbera de Llobregat i Catalunya: 
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Gràfica 66. Comparativa de l'evolució de l'índex d'envelliment amb Catalunya. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’IDESCAT) 

A partir de la gràfica anterior es pot veure com l’índex d’envelliment a Corbera segueix una tendència 

en augment, mentre que a Catalunya es manté aproximadament constant. Amb aquestes dades es pot 

concloure que el número de gent gran respecte de joves al municipi va en augment, tot i així, al conjunt 

de Catalunya, les dades mostren un major nombre de gent gran respecte de joves que a Corbera de 

Llobregat. 

A continuació es presenta de manera gràfica una comparativa sobre els índexs de sobreenvelliment i 

de dependència entre Corbera de Llobregat i Catalunya. El primer ha estat calculat fent el quocient 

entre els habitants de 85 anys o més i els habitants de 65 anys o més, i el segon dividint la suma dels 

habitants d’entre 0 i 14 anys i els habitants de 65 anys o més, dividit entre els habitants que es troben 

compresos entre aquestes dues franges d’edat. 
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Gràfica 67. Comparativa de l'evolució dels índex de sobreenvelliment i de dependència amb Catalunya. (Font: elaboració 

pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT) 

Pel que fa a la comparativa de l’índex de sobreenvelliment, es pot veure com, tant a Corbera com a 

Catalunya, l’índex evoluciona seguint una tendència constant al llarg dels anys, sent al conjunt de 

Catalunya més elevat que al municipi de Corbera de Llobregat. 

En quant a l’índex de dependència, fins l’any 2010 en ambdós conjunts territorials evoluciona de 

manera igual seguint una tendència ascendent. A partir d’aquest any, a Corbera de Llobregat l’índex 

de dependència es redueix, encara que al 2019 apareix una pujada sobtada arribant al 45 % de joves i 

gent gran que depenen de la part activa de la població. 

6.2. Indicadors econòmics 

6.2.1. Població activa 

Com s’ha vist en el present treball, la població activa d’un municipi està formada pels habitants en edat 

de treballar, és a dir, que tenen entre 16 i 65 anys. Aquesta població activa es pot dividir en actius 

ocupats, que corresponen a la part que exerceix alguna activitat laboral, i actius desocupats, els quals 

no exerceixen cap activitat laboral. 

L’indicador de població activa pretén determinar l’estat econòmic i laboral del municipi en qüestió. 
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Gràfica 68. Dades percentuals de població activa ocupada i desocupada als anys 1996 i 2001. (Font: Elaboració pròpia a partir 

de les dades de l'IDESCAT) 

Abans de tot, cal comentar que aquestes dades corresponen als anys 1996 i 2001, per tant poden no 

ser del tot aclaridores. S’ha intentat fer un estudi més actual, però el municipi de Corbera encara no 

compta amb dades més actuals i, per tant, no han pogut ser utilitzades en aquest treball. 

No obstant, la gràfica permet veure una evolució positiva respecte al percentatge de població activa 

ocupada, arribant al 91 % del total de població activa de Corbera de Llobregat. 

6.2.2. Taxa d’atur 

Al present treball s’han mostrat ja les dades d’atur al municipi de Corbera de Llobregat, les quals han 

sigut comparades i analitzades amb altres conjunts territorials com el Baix Llobregat i Catalunya. 

Es pot dir que el fet de treballar és essencial en el dia a dia de les persones, ja que treballar permet 

portar una qualitat de vida digna. Actualment existeix en una situació molt complicada en quant a l’atur 

degut a la pandèmia que s’està vivint i a males gestions per part del govern, això ha comportat que hi 

hagi un alt percentatge de gent sense feina a les nostres comunitats, amb totes les conseqüències que 

implica el no portar diners a casa. 

Per tant, l’indicador de la taxa d’atur és un aspecte molt important d’avaluar. Aquest indicador permet 

analitzar el percentatge de població activa desocupada per causes d’atur al municipi.  
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Gràfica 69. Evolució de la taxa d'atur total i per gènere a Corbera de Llobregat. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

de l'IDESCAT) 

La gràfica anterior mostra l’evolució de l’atur per gènere al municipi. D’aquesta manera es pot veure 

la distribució de la taxa d’atur tenint en compte les característiques poblacionals comentades al llarg 

del treball. 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, la crisi econòmica de l’any 2008 ha tingut un paper molt 

important en l’evolució de la taxa d’atur, de manera que es pot veure un augment molt important a 

partir d’aquesta crisi. En els últims anys es pot veure com aquesta taxa s’ha reduït, tot i que no lo 

suficient com per no preocupar-se, ja que les dades continuen estan molt per sobre de les dades 

d’abans de l’esmentada crisi. 

També cal comentar la tendència positiva que segueix la corba de la taxa d’atur total en l’últim any 

2020, principalment provocat per la crisi que estem vivint actualment causada per la pandèmia 

mundial. 

6.2.3. Pobresa i exclusió social 

La pobresa és la situació de no poder satisfer les necessitats bàsiques d’una o més persones a causa de 

la manca de béns materials suficients per portar una vida digna. Es pot dir que la pobresa és una de les 

múltiples formes de marginació social, ja que la gent que pateix aquesta situació viu aïllada dels serveis 

bàsics de la societat. 

Aquest indicador pretén analitzar el percentatge de les famílies de Corbera de Llobregat que reben una 

prestació de Renda Bàsica. 
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Gràfica 70. Comparativa de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) per recursos l'any 2018. (Font: elaboració pròpia a 

partir de les dades de l'IDESCAT) 

A la gràfica anterior es mostra una comparativa de Corbera de Llobregat amb altres conjunts territorials 

sobre tres aspectes diferents. La remuneració d’assalariats és la remuneració del factor treball per la 

seva participació en el procés productiu, és a dir, el salari que reben els treballadors per desenvolupar 

la seva feina; l’excedent brut d’explotació fa referència a la part del valor afegit que queda una vegada 

descomptades la remuneració d’assalariats, i per últim podem veure les prestacions socials. 

Aquestes dades no s’han mostrat al present treball, tot i així val la pena comentar-les ja que aporten 

molta informació de l’estat de pobresa i exclusió social del municipi. 

6.3. Indicadors urbanístics 

6.3.1. Disponibilitat serveis i zones públiques 

Aquest indicador resulta molt important ja que apropa a una valoració respecte a la qualitat de vida 

dels habitants del municipi. La disponibilitat de zones públiques i serveis com, per exemple, un centre 

d’atenció mèdica o centres educatius pròxims, ajuda a reduir la mobilitat obligada dels residents de la 

població, evitant d’aquesta manera haver de desplaçar-se a altres poblacions o ciutats. 

Aquest indicador, per tant, permet conèixer el percentatge de població que viu a una determinada 

distància d’algun servei municipal o zona pública. 

Per tal de poder analitzar de manera correcte aquest indicador, es tindran en compte els següents 

serveis i zones públiques: 
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- Places, jardins o parcs públics 

- Instal·lacions esportives 

- Escoles 

- Comerços i centres de venta d’aliments 

- Espais culturals 

- Entitats financeres 

- Serveis o instal·lacions dedicats a la gestió de residus 

A continuació es mostres imatges referents a les ubicacions de diverses zones públiques i serveis a 

Corbera de Llobregat: 

 
Figura 30. Comerços i centres de venta d'aliments. (Font: http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-

locals/) 

 

Figura 31. Centres educatius. (Font: http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/) 

http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/
http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/
http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/
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Figura 32. Centre mèdics, farmàcia i òptica. (Font: http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/) 

Aquestes són les ubicacions d’algunes zones públiques i serveis disponibles per als habitants de 

Corbera de Llobregat. Es pot veure com gran part d’aquestes ubicacions es concentren a les zones de 

Corbera de Dalt i Corbera de Baix, ja que aquestes són les zones del municipi amb més trànsit de 

persones, a diferència de les urbanitzacions dels voltants, que acostumen a ser més tranquil·les. 

També es pot apreciar que el municipi disposa d’una gran varietat dels serveis i zones públiques 

comentades anteriorment, excloent un hospital i centres universitaris. 

6.3.2. Ús sostenible del sòl 

Un ús sostenible del sòl és el que permet mantenir-lo com un recurs de manera que s’obtinguin 

beneficis sense que es produeixi la seva degradació. Com s’ha vist al present treball, el sòl és un recurs 

vital, tant en caràcter mediambiental, com social, econòmic i cultural. D’aquesta manera és important 

fer un ús responsable i racional d’aquest per poder garantir un desenvolupament sostenible de la 

societat al municipi. 

Aquest indicador té en compte una sèrie de factors per tal de poder fer una avaluació correcte de la 

sostenibilitat en quant a l’ús del sòl: 

- Densitat poblacional, en nombre d’habitants per quilòmetre quadrat 

- Sòl urbanitzable i no urbanitzable 

- Nou desenvolupament de sòl 

- Superfície territorial protegida al municipi 

http://www.corberadellobregat.cat/viure-a-corbera/negocis-locals/
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Durant el treball s’ha vist i analitzat la densitat poblacional de Corbera de Llobregat, la qual es troba 

molt per sota de la mitjana dels municipis del Baix Llobregat, ja que el municipi de Corbera consta d’una 

gran superfície amb pocs habitants en comparació amb els altres municipis veïns. 

S’ha parlat també del PGOUM, el qual és un instrument d’ordenació urbanística al territori, i s’ha vist 

com gairebé més del 50 % del sòl al territori de Corbera de Llobregat és sòl no urbanitzable, sent 

aquesta una xifra molt elevada en comparació amb altres municipis del Baix Llobregat. 

6.3.3. Superfície verda per habitant 

El fet de disposar d’una gran superfície verda i d’espais naturals al municipi aporta molts beneficis 

importants per a la ciutadania. Alguns d’aquests beneficis són els següents: 

- Ajuda a combatre l’estrès i la depressió 

- Fomenta l’activitat física a l’aire lliure 

- Facilita la interacció social dels ciutadans 

- Augmenta el benestar emocional 

- Fomenta la consciència ambiental 

És interessant fer un estudi d’aquest indicador, on es relacioni la quantitat d’habitants al municipi amb 

el conjunt de superfície verda del territori disponible.  

S’ha comentat com a Corbera de Llobregat es disposa d’una gran superfície verda, sent de 1,28 km2 de 

zones verdes i parcs, i 9,22 km2 de zones forestals. Tenint en compte també que el cens poblacional a 

l’any 2020 era de 14.882 habitants, es pot fer el càlcul de superfície verda per habitant dividint la 

superfície de zones forestals i zones verdes i parcs, entre el nombre d’habitants al municipi: 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 =
(1,28 + 9,22) 𝑘𝑚2

14.882 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠
×

10002 𝑚2

1 𝑘𝑚2 = 705,55 𝑚2

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡⁄  

Equació 1. Càlcul de la superfície verda per habitant. 

6.4. Indicadors mediambientals 

6.4.1. Mobilitat local 

La mobilitat local és un aspecte que s’ha de tenir molt controlat per tal de fer una bona anàlisi de la 

sostenibilitat a un municipi. A causa de la impossibilitat dels habitants del municipi per poder 

desenvolupar totes les activitats que han de fer al llarg del dia en el mateix municipi o zona de 
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residència, aquests es veuen obligats a haver de desplaçar-se pel territori municipal o a altres municipis 

o ciutats, ja sigui amb transport públic o privat. 

Com s’ha vist, la mobilitat obligada té conseqüències molt rellevants en quant a la contaminació de la 

població. Les emissions dels vehicles tenen un greu efecte pel que fa a la contaminació de l’aire i la 

contaminació acústica. Per tant, fer una anàlisi de la mobilitat local a Corbera de Llobregat pot ajudar 

a millorar-la i fer un ús eficient i responsable del transport privat, el qual és el més comú al municipi. 

 
Gràfica 71. Mobilitat dels habitants segons el temps dels desplaçaments l'any 2001. (Font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de l'IDESCAT) 

A la gràfica anterior es pot veure com els desplaçaments d’entre 31 i 45 minuts són els més freqüents 

entre els residents que es desplacen per anar a la feina, en canvi, pels residents que han de desplaçar-

se per anar a estudiar, els desplaçaments més comuns són els corresponents a una duració d’entre 46 

minuts i 1 hora. 

6.4.2. Generació i gestió de residus 

El creixement poblacional implica un augment del consum, que a la vegada implica un augment en la 

generació de residus, els quals s’han de gestionar de manera sostenible per tal de tenir cura del medi 

que ens envolta. El fet de fer una gestió correcta dels residus generats al municipi implica un cost 

econòmic molt elevat pel que fa a infraestructures i mà d’obra. 

Aquest indicador, per tant, ajuda a analitzar tant la quantitat de residus generats, com la gestió que es 

faci d’ells. 
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Tant la generació com la gestió de residus són aspectes que s’han comentat amb profunditat en el 

present treball. De totes maneres es presenten a continuació una sèrie de gràfiques que ajudaran a 

comprendre millor aquests dos aspectes. 

 
Gràfica 72. Evolució de la generació de residus per càpita en kg/habitant/dia. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l'IDESCAT) 

A la gràfica anterior es pot apreciar com l’evolució de la generació de residus per càpita no segueix una 

tendència clara. La línia de punts representa la mitjana de la generació de residus per càpita total al 

llarg dels anys, d’aquesta manera es pot veure que aquesta és superada notablement els anys 2001 i 

2018. 

 
Gràfica 73. Evolució percentual de recollida selectiva i no selectiva de residus. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 

l'IDESCAT) 
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A la gràfica anterior es pot observar clarament com la recollida selectiva ha anat augmentant entre els 

anys 2007 i 2010. Tant la recollida selectiva com de la no selectiva en els últims anys segueix una 

tendència constant, obtenint uns valors molt equilibrats entre els dos tipus de recollida. 

 
Gràfica 74. Tipus de tractament utilitzat en la gestió de residus l'any 2019. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

l'IDESCAT) 

Es pot veure que gairebé la totalitat dels residus generats a Corbera de Llobregat reben un tractament 

mecànic biològic, de manera que l’ús de l’abocador i la incineració tracten un percentatge mínim 

d’aquests residus generats. 

6.4.3. Qualitat de l’aire 

L’anàlisi de la qualitat de l’aire és essencial per una valoració correcta de la qualitat de vida i salut de 

les persones i el medi ambient. Per tal de catalogar l’ambient del municipi com a sostenible, aquest 

haurà de mantenir-se en uns nivells mínims de contaminants en l’aire. És molt important conèixer 

quins són aquests contaminants i d’on provenen per tal de poder advertir a la població i prendre les 

mesures pertinents per tal de prevenir i corregir una situacions de contaminació. 

Al present treball s’ha vist que el territori català es divideix en diverses Zones de Qualitat de l’Aire 

(ZQA), les quals representen la qualitat de l’aire als diferents conjunts territorials de Catalunya. A 

Corbera de Llobregat, concretament, no es disposa de cap estació de control de nivells de 

contaminants, però agafant les dades dels municipis que conformen la ZQA del Vallès-Baix Llobregat a 

la qual pertany podem fer una avaluació correcta de la qualitat de l’aire a Corbera. 

Per tal d’avaluar una ZQA de manera correcta s’ha vist que en el cas de que una estació de control doni 

valors de contaminants superiors al límit permès, queda definida la qualitat de l’aire de tot el conjunt 
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de municipis que conformen la ZQA. És a dir, en el cas de que una estació sobrepassi els límits legals 

d’immissió d’un contaminant, voldrà dir que tota la ZQA ha sobrepassat aquest límit. 

A continuació és presenten les immissions tant de NO2 com de partícules PM10 a l’estació de control 

ubicada a Sant Andreu de la Barca: 

 
Gràfica 75. Valors d'immissió de diòxid de nitrogen en µg/m3  a l'estació de control de Sant Andreu de la Barca. (Font: 

elaboració pròpia a partir de les dades del Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13 municipis 
del Baix Llobregat) 

A la gràfica anterior es pot veure clarament com el valor límit d’immissions de NO2 es supera 

notablement des de l’any 2009 a l’estació de control de Sant Andreu de la Barca. 
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Gràfica 76. Valors d'immissió de partícules PM10 en µg/m3  a l'estació de control de Sant Andreu de la Barca. (Font: : 

elaboració pròpia a partir de les dades del Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13 municipis 
del Baix Llobregat) 

A la gràfica anterior es pot veure com els valors d’immissió anuals de PM10 a l’estació de Sant Andreu 

de la Barca no es superen des de l’any 2010. 

6.4.4. Confort acústic 

El confort acústic fa referència al nivell de satisfacció envers els sons que existeixen al municipi. Aquest 

nivell es veu directament relacionat amb la contaminació acústica a la població, i és un dels factors clau 

per analitzar i valorar la qualitat de vida dins del territori municipal. 

Aquest indicador té l’objectiu de determinar la situació de contaminació acústica al municipi, analitzant 

els principals focus d’aquesta contaminació tenint en compte els nivells màxims legislats. 

Per tal d’analitzar i avaluar de forma correcta el nivell de confort acústic a Corbera de Llobregat, s’han 

de tenir presents els principals factors causants de la contaminació acústica, els quals acostumen 

també a ser els principals factor causants també de la contaminació atmosfèrica. 

Un d’aquests factors comentats, normalment és la proximitat a carreteres extremadament transitades, 

però cal dir que el municipi de Corbera de Llobregat no es troba especialment pròxim a cap via que 

pateixi un trànsit massificat de vehicles. Un altre factor també és la proximitat a àrees industrials, les 

quals acostumen a emetre nivells força alts de soroll, tot i així es pot dir que no hi ha cap àrea industrial 

pròxima al municipi on es generin aquests nivells de contaminació acústica. 
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Al mapa de la capacitat acústica municipal de Corbera de Llobregat, mostrat a l’apartat d’anàlisis del 

soroll s’ha vist que gran part del territori es classifica com zona de sensibilitat acústica alta. 

6.4.5. Consum d’aigua 

És molt important per a la sostenibilitat del municipi fer un ús responsable i eficient de l’aigua. La 

reducció del consum d’aigua té dos punts positius molt importants: 

- Reduir el consum d’aigua implica directament un estalvi econòmic 

- Reduir el consum d’aigua evita situacions de sequeres al territori 

Així doncs, aquest indicador permet analitzar i avaluar els consums d’aigua del municipi, tant des del 

punt de vista domèstic, com des del punt de vista total. 

 
Gràfica 77. Evolució del consum domèstic d'aigua per càpita en l/habitant/dia. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’ACA) 

A la gràfica anterior es pot veure l’evolució del consum domèstic d’aigua per càpita, és a dir, la mitjana 

dels litres consumits per un habitant del municipi durant un dia. Es pot apreciar que les dades 

mostrades presenten una tendència a disminuir. 

6.4.6. Consum energètic 

El consum energètic, d’igual manera que el consum d’aigua, és un important condicionant per a la 

consecució del benestar social i pel desenvolupament econòmic, així com també és important per la 

gran incidència que té pel que fa a l’impacte ambiental del municipi. El fet de complir amb un consum 

responsable i eficient de l’energia implica un desenvolupament sostenible positiu. 
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Aquest indicador pretén analitzar el consum energètic de Corbera de Llobregat, tant des d’un punt de 

vista domèstic com total. De manera que es presentaran els consums energètics referents a 

l’electricitat, el gas natural i els combustibles fòssils, els quals acostumen a ser les fonts energètiques 

utilitzades més importants a nivell local. 

 
Gràfica 78. Evolució del consum domèstic de gas natural. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades Obertes de la 

Diputació de Barcelona) 

 
Gràfica 79. Evolució del consum domèstic elèctric. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades Obertes de la Diputació de 

Barcelona) 
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A les dues gràfiques anteriors es pot veure com el consum a nivell domèstic té un paper molt important 

en quant al consum de gas natural i el consum elèctric a Corbera de Llobregat, sent aquest sempre el 

consum majoritari en els dos casos. 

 
Gràfica 80. Evolució del consum de combustibles fòssils. (Font: elaboració pròpia a partir de les Dades Obertes de la Diputació 

de Barcelona) 

A la gràfica anterior es pot apreciar clarament que el consum de biodièsel es mínim en comparació 

amb el gasoil i la gasolina. 
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Impacte ambiental 

En aquest apartat es valorarà l’impacte ambiental que la realització del present treball pugui tenir. Cal 

dir que aquest treball és de caràcter descriptiu i analític, on gran part de les activitats realitzades han 

estat enfocades a la cerca d’informació a través d’internet. Per tant, l’impacte ambiental que hagi 

pogut tenir aquest treball és molt limitat si el comparem amb un altre tipus de projecte, com ara un 

més enfocat en la realització d’alguna pràctica o experiment al laboratori.  

D’aquesta manera, s’ha de tenir en consideració l’impacte ambiental que té el consum energètic 

necessari per alimentar l’ordinador amb el que s’ha dut a terme aquest projecte. Tenint en compte les 

hores necessàries en la realització del treball, descrites en l’apartat de pressupost i anàlisi econòmic, i 

el consum horari d’energia elèctrica que té un portàtil com l’utilitzat, es pot fer un càlcul aproximat de 

l’energia elèctrica consumida durant la realització del projecte.  

A continuació es presenta la següent taula, on es detalla el consum energètic comentat: 

 

Taula 28. Consum d'energia elèctrica necessari per la realització del present treball. (Font: elaboració pròpia a partir de les 
hores necessàries per la realització del treball i el consum mig d'un ordinador portàtil) 

Hores totals Consum mig d’un ordinador 

portàtil 

Energia consumida total 

654 hores 200 W 130,8 kWh 

 

A la taula anterior es pot veure com el consum energètic total és de 130,8 kWh, per tant es pot calcular 

també les emissions de CO2 generades amb la realització d’aquest treball. 

Per calcular les emissions de CO2 s’ha d’aplicar un factor d’emissió de CO2 atribuïble al subministrament 

elèctric (mix elèctric), el qual representa les emissions associades a la generació elèctrica de la xarxa 

nacional necessària per cobrir el consum de l’ordinador portàtil. A Catalunya, el mix elèctric de l’any 

2019 era de 241 g CO2/kWh, per tant, multiplicant per l’energia total consumida durant la realització 

del projecte, obtenim que s’han emet 31,52 kg CO2. 

També s’ha de remarcar que aquest treball pretén donar peu a un desenvolupament sostenible del 

municipi de Corbera de Llobregat, per tant també s’ha de considerar un impacte ambiental positiu. 
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Conclusions 

Les estadístiques i els estudis relacionats amb el desenvolupament mediambiental, urbanístic, 

econòmic i social aporten molta informació respecte al nostre futur, la qualitat de vida que volem tenir 

o els objectius que volem complir. Profunditzar en les dades i els resultats d’aquests estudis és 

important per tal de prendre les decisions que ens portin cap a un desenvolupament sostenible. És 

important que la ciutadania prengui consciència dels esforços necessaris per mantenir el nostre 

ecosistema, d’aquesta manera és fonamental orientar aquesta conscienciació de manera local i poc a 

poc anar pujant esglaons que ens portin a la sostenibilitat global i compacta. 

Gràcies a les anàlisis i valoracions de les dades i dels resultats obtinguts en els diferents punts de què 

consta aquest treball, en aquest apartat es comentaran les conclusions extretes, així com una opinió 

personal sobre la realització del present treball. 

El municipi de Corbera de Llobregat es troba situat a la comarca del Baix Llobregat, a 25 quilòmetres 

de la ciutat de Barcelona, just a la vora dreta del riu Llobregat. El territori es troba delimitat al nord-est 

pel municipi de Castellbisbal, al nord pels municipis de Castellví de Rosanes i Gelida, a l’oest pel 

municipi de Cervelló, i finalment a l’est pels municipis de Sant Andreu de la Barca, Pallejà i La Palma de 

Cervelló. 

La superfície de Corbera de Llobregat és un territori molt accidentat degut a la seva situació geogràfica 

en el massís del Garraf-Ordal. El municipi es travessat per la riera de les Planes, la riera de Corbera i la 

riera de Rafamans, les aigües de les quals van a parar al riu Llobregat. Aquestes dades vistes i 

comentades en el present treball porten a la conclusió de que Corbera de Llobregat té un patrimoni 

natural ric. 

El clima al municipi es classifica com a càlid i temperat amb una gran quantitat de precipitacions al llarg 

de l’any, causant un ambient molt humit amb uns hiverns molt freds. Totes aquestes condicions 

climatològiques contribueixen a enriquir tant el patrimoni natural, com la proliferació d’éssers vius als 

boscos que conformen el territori. 

Les dades demogràfiques del municipi són molt positives en quant al creixement poblacional, 

tendència que s’estén també a molts dels pobles veïns. Tot i així, la densitat demogràfica és de les més 

baixes del conjunt de municipis del Baix Llobregat, amb 808,4 habitants/km2. Cal dir també que aquesta 

baixa densitat demogràfica és propiciada principalment per la gran extensió de sòl no urbanitzable de 

la que disposa el municipi de Corbera de Llobregat, amb més de 9 km2 de zones forestals. Aquestes 

dades són fonamentals per entendre el desenvolupament urbanístic del municipi, el qual es veu molt 

limitat a causa de la baixa capacitat de sòl urbanitzable. 
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Durant el present treball s’ha dut a terme un estudi de la tipologia d’habitatges al municipi, veient com 

els edificis amb un únic habitatge són els més nombrosos a Corbera de Llobregat, la qual cosa ve 

marcada també per la gran quantitat d’urbanitzacions repartides pel territori. Aquestes urbanitzacions 

són principalment d’ús residencial, on els habitants busquen un entorn molt tranquil i proper a les 

zones forestals distribuïdes al llarg de l’extensió territorial, aclarint així l’estudi de la tipologia de 

problemes als habitatges del municipi, on es reflecteix clarament un entorn tranquil on el problema 

principal és la comunicació amb altres municipis o llocs d’interès. 

En termes de migració al municipi s’ha vist com les immigracions i emigracions internes són molt 

elevades però també molt ajustades entre elles. En canvi, les immigracions externes superen clarament 

a les emigracions, la qual cosa denota que el municipi de Corbera de Llobregat ofereix bones 

oportunitats de futur pels seus residents. Tot i així, el nombre d’immigracions externes al municipi no 

és molt elevat, ja que no és gaire habitual que la gent provinent de països estrangers vagi a viure a 

Corbera, sinó que normalment les ubicacions més idònies són les grans ciutats com Barcelona, on les 

oportunitats de futur són encara més nombroses. 

La majoria de la població activa del municipi treballa en el sector serveis, representant més d’un 70 % 

d’aquesta. Tot i així, les dades d’atur són força preocupants des de l’any 2008 amb la gran crisi 

econòmica que es va viure a Espanya, de la qual encara se’n noten les conseqüències. És molt 

important destacar la gran diferència entre el nombre d’homes i de dones aturades, ja que, pel que fa 

al gènere femení, les dades són de gairebé el doble que el nombre d’homes aturats, per tant es pot dir 

que encara no s’ha arribat a una igualtat laboral entre gèneres. Val a dir també que les dades d’atur no 

presenten una previsió gaire motivadora degut a l’estat de pandèmia que s’està vivint actualment. Les 

conseqüències d’aquesta situació comporten, no tan sols una gran importància a nivell de salut dels 

habitants, sinó que també a la situació laboral d’aquests, ja que molts negocis i petites empreses no 

poden suportar les restriccions que s’estan imposant per tal de superar aquesta crisi. D’aquesta 

manera molta gent es troba actualment en una situació d’atur de la qual no s’espera un futur gaire 

consolador. 

Pel que fa a la mobilitat a de Corbera de Llobregat, és veu una gran importància en l’ús del transport 

privat per part dels habitants del municipi, tot i disposar d’una bona xarxa de transport públic 

d’autobusos. Com s’ha vist en el present treball, la mobilitat obligada ve determinada principalment 

pels residents ocupats a fora del municipi, ja que la majoria d’aquests residents desenvolupen la seva 

vida laboral a municipis veïns o a la ciutat de Barcelona, tal i com s’ha pogut concloure amb l’estudi de 

la duració dels desplaçaments, on la gran majoria es troben compresos entre els 31 minuts i els 45 

minuts, seguit dels que es tenen una duració de menys de 10 minuts. 

El fet que a Corbera de Llobregat no hi hagi cap centre universitari té una gran conseqüència en quant 

als desplaçaments dels estudiants de Corbera de Llobregat. La gran majoria de les universitats properes 
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al municipi es troben situades a Barcelona, d’aquesta manera és comprensible que els estudiants 

utilitzin com a transport principal el transport públic, tal i com s’ha vist en el treball. No obstant, el 

municipi disposa d’una gran varietat de centres educatius no universitaris, per tant es important 

comentar el gran nombre tant de residents com de no residents que estudien a Corbera. 

Com s’ha comentat, el municipi de Corbera de Llobregat té una gran superfície de zones forestals i un 

nombre important de rieres que el travessen. El fet de disposar d’aquests recursos junt amb les 

condicions climatològiques del territori, afavoreixen la biodiversitat. Una de les espècies animals 

autòctones més importants és el porc senglar, que viu als boscos de la zona, però que sovint baixa al 

municipi en busca de menjar. El principal problema que genera aquesta espècie, a part de les 

conseqüències que comporten als jardins i cultius dels habitants, és la gran alarma social que generen, 

ja que són animals molt territorials i amb un gran sentit de protecció cap a les seves cries, d’aquesta 

manera és notable la por que existeix entre els habitants del nucli urbà. En quant a les espècies 

vegetals, les crescudes sobtades de les rieres a causa de les nombroses pluges comporten l’aparició de 

molta vegetació a les riberes. Per altra banda, el tipus de bosc originari és l’alzinar, el qual s’adapta 

molt bé a les condicions climatològiques del territori, però actualment la massa forestal més important 

de les zones forestals és el pi. 

En referència al consum d’aigua a Corbera de Llobregat, s’ha vist com el consum en l’àrea domèstica 

supera als consums dels diferents conjunts territorials comparats, com son el Baix Llobregat i el conjunt 

de Catalunya. L’evolució del consum d’aigua total al municipi es manté força constant al llarg del temps, 

tot i així el consum d’aigua en la xarxa domèstica és sempre molt elevat respecte a la resta d’activitats 

de consum.  

A més dels consums d’aigua, també s’ha n’ha estudiat el sanejament. Les aigües residuals del municipi 

pertanyen a la EDAR de Sant Feliu de Llobregat, la qual tracta un 7 % del total d’aigua residual de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de retornar aquesta aigua al medi en les millors condicions 

possibles respectant els estàndards de qualitat. 

L’ajuntament de Corbera de Llobregat segueix un model de recollida de residus denominat Residu 

Mínim, amb l’objectiu d’assolir un nivell de recuperació màxima de materials per tal de reduir l’impacte 

que tenen aquests sobre el medi. A més, el municipi disposa d’una deixalleria, a la qual es porta un 

control molt estricte de la quantitat de residus que es generen mitjançant una targeta d’usuari.  

Durant l’estudi dels residus generats s’ha vist l’evolució tant de la recollida selectiva com de la no 

selectiva, les quals es troben molt igualades actualment. Tot i així caldria fixar l’objectiu de reduir 

encara més la recollida no selectiva, ja que la generació de residus per càpita a Corbera es troba molt 

per sobre de les dades de generació de residus comparades, sent aquesta de 1,67 quilograms per 

habitant diàriament. Cal comentar que la principal font de generació de residus al municipi prové de la 
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poda i jardineria, aspecte normal degut a la gran quantitat de cases amb jardí que es troben a les 

diferents urbanitzacions que conformen el territori. Podem veure també com el tractament mecànic 

biològic té un paper molt important en quant al tractament de residus municipals. 

El sector industrial al municipi no té una rellevància especial en quant a la generació de residus, no 

obstant s’ha comentat com l’evolució de la generació de residus especials és mínima i amb una 

tendència constant. 

En el present treball s’ha dut a terme un estudi detallat dels nivells de contaminació atmosfèrica i de 

la qualitat de l’aire. S’han pogut extreure les dades dels principals agents contaminants que, per 

defecte, més es solen controlar de cara a tenir una idea clara de la qualitat de l’aire al territori. Com a 

conclusions d’aquest estudi es pot dir que els nivells de contaminació de l’aire es troben força 

controlats sense superar els nivells màxims de diòxid de nitrogen i de partícules de diàmetre inferior a 

10 micres, establerts per la Unió Europea. Per tant, es pot dir que la contaminació atmosfèrica al 

municipi de corbera es troba dins dels límits legals establerts de manera controlada. 

En referència a la contaminació acústica, s’ha comentat que Corbera de Llobregat és un municipi molt 

tranquil. Tot i que el municipi no té una ordenança pròpia de soroll i vibracions, sí que disposa però 

d’un mapa de capacitat acústica municipal, on s’ha comprovat com gairebé tot el territori municipal es 

defineix com a zona de sensibilitat acústica alta. Val a dir però, que per tal de comprovar aquestes 

dades caldria realitzar un estudi més exhaustiu dels nivells d’emissió sonora al municipi, i així veure 

veritablement si es superen els límits legals o no. 

En l’apartat referent a l’estructura energètica de Corbera de Llobregat s’ha fet especial referència als 

consums dels recursos energètics principals, com són el consum de gas natural, el consum elèctric, el 

consum de gasoil de calefacció, el consum de gas liquat de petroli i el consum de combustibles fòssils.  

Veient l’evolució d’aquests consums principals es pot concloure que el consum majoritari, en 

referencia a l’elèctric i el de gas natural, s’efectua en l’àmbit domèstic. Es pot comprovar també com 

el consum de combustibles fòssils al territori, és el consum majoritari quan ens referim a consum 

energètic, seguint una trajectòria molt estable tant pel gasoil com per la gasolina, deixant el biodièsel 

molt per sota dels nivells de consum dels altres dos. Per tant, es pot dir que la utilització de 

combustibles fòssils és un dels principals problemes de contaminació a la zona de Corbera de Llobregat, 

ja que, com s’ha comentat, segueixen una trajectòria molt estable i elevada. 

Per finalitzar les conclusions d’aquest treball, resulta interessant realitzar una valoració més personal 

de la realització del present treball, de la manera més sincera i honesta possible. 

El fet de profunditzar en l’estudi del diagnòstic ambiental de Corbera de Llobregat m’ha aportat un 

coneixements respecte a la sostenibilitat molt enriquidors. Corbera de Llobregat és poble veí de Sant 
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Andreu de la Barca, ubicació on resideixo des de fa molts anys, per tant és tot un plaer ajudar i 

contribuir en la sostenibilitat amb el present treball. El fet de realitzar un estudi com aquest m’ha ajudat 

també a conèixer millor el poble de Corbera de Llobregat, descobrint aspectes importants del municipi 

que desconeixia, i a prendre consciència de la importància que tenen els nostres actes amb la 

sostenibilitat ambiental. 

És important dir que, tot i l’esforç que ha implicat obtenir les dades per poder realitzar les anàlisis 

adients dels aspectes més importants del municipi, a causa de la baixa disponibilitat d’hores degut a 

motius laborals i situacions familiars, he intentat donar el màxim rendiment per aprofundir en aquest 

treball, i així poder garantir uns bons resultats dels diferents estudis que s’han dut a terme. Per tant, 

estic realment satisfet dels resultats obtinguts i de l’enriquiment que m’ha aportat la realització 

d’aquest treball. 

D’aquesta manera, m’agradaria que aquest diagnòstic pugui ser útil per a una futura revisió dels termes 

ambientals tant del municipi de Corbera de Llobregat com d’altres municipis similars, i d’aquesta 

manera poder contribuir a la realització del programa sostenible de l’Agenda 21. 
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Pressupost i anàlisi econòmic 

En aquest apartat es descriurà, de la manera més aproximada possible, el pressupost requerit per tal 

de dur a terme el present treball. D’aquesta manera, és important descriure les tasques que s’han 

desenvolupat durant el transcurs d’aquest. Així, gràcies a l’anàlisi econòmica, es podrà estimar el cost 

real si es portés a terme una valoració monetària. Les tasques realitzades durant aquest projecte són 

les següents: 

• Recopilació de la informació teòrica. Aquesta informació teòrica és la necessària per poder 

contextualitzar el treball, és a dir, per representar les característiques generals del municipi. 

Aquest apartat ha significat 72 hores de feina, aproximadament. 

• Redacció de la informació teòrica. Un cop trobades les fonts adequades i recopilada la 

informació necessària, cal fer un treball de redacció d’aquesta informació, organitzant-la de 

manera adient. Aquest apartat ha significat 140 hores de feina, aproximadament. 

• Recopilació i representació de la informació pel diagnòstic ambiental. Recopilar i representar 

aquesta informació és molt important per tal de poder realitzar de manera coherent els 

anàlisis pertinents per un diagnòstic ambiental del municipi. Aquest apartat ha significat 180 

hores de feina, aproximadament. 

• Anàlisi de la informació pel diagnòstic ambiental. Una vegada recopilada i representada la 

informació pel diagnòstic ambiental, aquesta s’ha d’analitzar de manera correcta. Un cop 

analitzem aquesta informació podrem assolir les bases per tal d’elaborar un plantejament 

estratègic amb els seus indicadors. Aquest apartat ha significat 180 hores de feina, 

aproximadament. 

• Elaboració del plantejament estratègic i els indicadors de sostenibilitat. Una vegada 

analitzada la informació pel diagnòstic ambiental, el següent pas és realitzar un bon 

plantejament estratègic. D’aquesta manera s’han comentat els punts forts a potenciar i els 

punts dèbils a millorar tenint en compte els resultats obtinguts durant la realització del treball. 

A més, els indicadors de sostenibilitat han permès detallar encara més la sostenibilitat del 

municipi. Aquest apartat ha significat 72 hores de feina, aproximadament. 

• Elaboració de les conclusions. Finalment, s’han elaborat les conclusions pertinents al treball 

realitzat. Aquest apartat ha significat 10 hores de feina, aproximadament. 

Una vegada es coneixen les diferents tasques desenvolupades al llarg del present treball, s’han 

d’establir les bases monetàries.  

D’aquesta manera, les hores de treball descrites en les tasques de recopilació d’informació aniran 

acord al salari d’un estudiant en pràctiques, amb un preu de 8 euros per hora. 
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Pel que fa a les tasques de representació d’informació, anàlisi, plantejament estratègic i 

conclusions, aquestes es valoraran acord al salari d’un enginyer junior, amb un preu de 30 euros 

per hora. 

A continuació es representa la següent taula, on es sintetitzen els preus establerts per a les tasques 

corresponents: 

 

Taula 29. Pressupost del projecte. (Font: elaboració pròpia a partir de les duracions aproximades de les diferents tasques 
realitzades) 

Tasques realitzades 
Quantitat 

d'hores 
emprades 

Preu unitari 
(€/h) 

Cost total 
base (€) 

Cost final 
amb I.V.A del 

21% (€) 

Recopilació de la informació 
teòrica 72 8 576 697 

Redacció de la informació 
teòrica 140 30 4.200 5.082 

Recopilació de la informació pel 
diagnòstic ambiental 180 8 1.440 1.742 

Anàlisi de la informació pel 
diagnòstic ambiental 180 30 2.700 3.267 

Elaboració del plantejament 
estratègic i els indicadors de 
sostenibilitat 72 30 1.080 1.307 

Elaboració de les conclusions 10 30 150 182 

TOTAL 10.146 12.277 

 

A la taula anterior es pot apreciar que el pressupost total per cobrir el cost del present treball és de 

12.277 €, comptant l’Impost de Valor Afegit (I.V.A).
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