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1 INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I METODOLOGIA 

1.1 ANTECEDENTS I MARC DE REFERÈNCIA 

El Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu la creació 
d’aparcaments Park&Ride en parades d’autobús, com una eina dins la gestió de la mobilitat i 
d’afavoriment del trasvassament modal del PDM. 

El desenvolupament urbanístic dels darrers anys a les comarques a l’entorn del Barcelonès, ha 
propiciat un ús extensiu del territori, que ha tingut com efecte la creació de zones de baixa densitat on 
no és rendible ni eficient des del punt de vista socioeconòmic la creació d’una oferta de transport 
públic ferroviari. 

Així en aquestes zones de baixa densitat el servei d’autobús interurbà ofereix unes avantatges que els 
sistemes ferroviaris no poden oferir, adaptant-se millor al territori i als fluxos de més baixa demanda 
que caracteritzen aquestes zones. 

La creació d’aparcaments d’intercanvi modal vinculats a les línies d’autobús que presten serveis exprés 
(amb poques parades) fins a les ciutats denses de la RMB, constitueixen una molt bona solució com a 
transport públic en aquestes zones. 

1.2 OBJECTIUS 

L’objectiu del present estudi és la localització de possibles espais candidats a allotjar una zona 
d’aparcament, de les quals caldrà dimensionar i dissenyar les que presenten millors condicions. 

1.3 METODOLOGIA DE TREBALL 

La metodologia dels treballs que integren el present estudi és la que es recull en els següents punts: 

- Determinació dels aparcaments d’intercanvi a proposar, a partir de la informació de partida que 
prové de l’estudi de formalització del programa d’infraestructures de transport públic per carretera 
del pla director d’infraestructures de l’RMB que inclou. 

a) Anàlisi territorial i urbanístic d’espais dins els municipis candidats 

En aquesta primera fase s’ha realitzat una anàlisi de diferents aspectes dels possibles espais candidats 
que eren la base de partida. 

Els aspectes analitzats han estat: 

• Descripció de l’espai 

• Superfície aproximada disponible 

• Qualificació urbanística 

• Tramitació urbanística a realitzar 

• Temps estimat fins la posada en servei de la instal·lació 
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• Altres aspectes a considerar (valoració per part del consistori, problemes d’aparcament...) 

Aquesta anàlisi s’ha realitzat a partir de visites de camp, consultes del planejament vigent, entrevistes 
amb tècnics i representants polítics... Els criteris de selecció han estat la proximitat dels espais a l’eix 
de transport públic, una bona connectivitat amb la xarxa (vehicles, vianants, bicicletes...), 
disponibilitat d’espai, qualificació que no retardi de forma excessiva la posada en servei de la 
infraestructura... 

b) Anàlisi del transport públic als municipis i àmbits on s’identifiquen els espais candidats (Línia, 
temps de viatge, viatgers...) 

Un cop identificats els possibles s’han analitzat les característiques de l’oferta de transport públic que 
dóna servei als diferents espais. Aquesta anàlisi ha comportat una identificació dels punts de parada, 
horaris, intervals de pas.... de les diferent línies. 

c) Dimensionament de l’espai d’aparcament, a partir de dades de mobilitat del municipi, així com de 
la distribució territorial en aquest.  

S’estima la potencial demanda teòrica que poden tenir els diferents espais. Per a valorar la població 
servida s’identifiquen els nuclis de població que poden ésser servits per part de l’espai d’aparcament. 

Les dades de població dels diferents nuclis s’han extret del cens de població i habitatge de 2001 que 
s’han actualitzat al 2009. A aquesta població s’hi aplica un rati de desplaçament cap a Barcelona 
,desplaçaments a Barcelona/habitant;(els espais estan pensats principalment per als residents que es 
desplacin al continu urbà de Barcelona) a partir de les dades de l’EMO’01.  

Per a valorar quins d’aquests desplaçaments practicaran l’intercanvi modal, es suposa que aquest 
percentatge serà el mateix que el del conjunt de residents del municipi que a l’actualitat utilitzen el 
transport públic. En alguns casos aquest valor ha estat reduït ja que els percentatges resultaven ésser 
massa elevats, tenint en compte que es coneixen experiències prèvies de funcionament de parks & 
ride. 

Amb aquests valors s’ha estimat la demanda potencial tèorica màxima que podrien tenir els espais. 

d) Àrees previstes i adequació a la demanda potencial  

Amb aquesta anàlisi realitzada, es jerarquitzen els diferents espais d’aparcament, tant dins el seu àmbit 
territorial com entre els diferent àmbits d’estudi, ja que existeix complementarietat entre algun d’ells. 

Els dos criteris per a una primera jerarquització han estat el menor cots/plaça i la major demanda 
potencial. A partir d’aquesta la selecció es realitza tenint en compte els condicionants urbanístics, la 
valoració positiva per part del consistori implicat i altres aspectes analitzats.  

Resultat d’aquesta jerarquització/selecció serà la determinació on desenvolupar les diferents propostes 
d’espais d’aparcament. 

- Definició de cada aparcament d’intercanvi modal, on es recolliran els següents aspectes: 

Per a cadascun dels espais es defineix la solució proposada amb suficient grau de detall per poder 
conèixer el funcionament de l’espai proposat, els costos d’implantació i les possibles afectacions que 
puguin aparèixer en el desenvolupament dels projectes. 
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Per això per a cada espai es defineixen els següents aspectes: 

• Antecedents i objectius 

S’enumeren les característiques que han provocat la selecció d’aquest espai i les característiques de 
l’entorn territorial en el que s’encaixa. 

• Àmbit d’actuació 

S’identifica l’espai sobre el que s’actua, delimitant l’espai d’actuació, els habitants servits i la demanda 
teòrica potencial. 

• Estat actual i ús del sòl 

Es defineixen les característiques actuals del sòl a nivell urbanístic 

• Característiques del terreny 

Es realitza una anàlisi de les característiques geològiques i geotècniques del terreny. Aquesta anàlisi 
permet tenir en compte aquests aspectes en el procés de valoració econòmica de les propostes a 
desenvolupar. 

• Serveis existents 

Es realitza una identificació dels serveis existents en l’àmbit. Les xarxes identificades són les d’alta, 
mitja i baixa tensió, gas natural, telefonia i altres serveis. 

• Ordenació de l’àmbit i proposta de servei 

En aquest apartat es descriuen els espais projectats, amb els serveis disponibles, accessos previstos... 

• Cost de la inversió 

Es resumeixen els costos de la inversió en els següents capítols: 

- Demolició i moviment de terres 

- Pavimentació i senyalització (Paviments;Senyalització) 

- Enllumenat 

- Mobiliari urbà 

- Jardineria 

- Drenatge 

- Xarxa subministrament vehicles elèctrics 

- Partides Alçades 
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Aquest apartat de costos es complementa amb els pressupostos complerts de desenvolupament dels 
diferents espais 

• Informació gràfica 

Finalment s’acompanya la definició de l’espai amb plànols que permeten conèixer la solució 
dissenyada. La informació gràfica queda recollida en els següents plànols: 

 

1. Emmarcament territorial 

2. Emplaçament 

3. Serveis existents 

4. Ordenació de l’espai 

5. Seccions 

6. Detalls 

7. Accessibilitat de vehicles a l’àmbit 

- Avaluació dels costos socials i ambientals. 

Finalment per a cadascun dels espais desenvolupats es realitza una valoració dels costos socials i 
ambientals, els costos d’inversió i els costos anuals d’explotació. 

La viabilitat econòmica i social de les propostes s’estima a partir d’elaboració d’una taxa interna de 
retorn social i ambiental en el que es realitza un balanç entre els ingressos i les despeses, tenint en 
compte els costos econòmics però també els socials i ambientals. 

En aquest mateix apartat es realitza un balanç ambiental, com a conseqüència de la disminució 
d’emissions de gasos contaminants així com del consum de combustible. 

Es realitza així mateix una proposta de sistema de gestió dels espais. 

Per acabar es proposa una priorització dels espais en funció de la rendibilitat social i ambiental 
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2 LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS D’INTERCANVI MODAL 

 

2.1 ÀMBITS/CORREDORS CANDIDATS  

Es presenten a continuació els àmbits/corredors on l’estudi de formalització del programa 
d’infraestructures de transport públic per carretera del Pla Director d’Infraestructures de la Regió 
Metropolitana de Barcelona preveia el desenvolupament dels espais per a l’intercanvi modal entre 
l’autobús i el vehicle privat  

Els àmbits/corredors candidats a allotjar els 25 espais d’aparcament són 4, que es troben en 10 
municipis diferents. 

Es presenten a continuació els municipis dins els corredors d’anàlisi. Es proposa aquesta agrupació per 
corredors o àmbits ja que alguns espais són excloents o complementaris dels altres. 

Maresme (Àmbit A) 

Dins aquest àmbit, l’estudi de formalització identifica espais en dos municipis.  

Tot i agrupar-se en el mateix àmbit no existeix interacció entre ambdós ja que cobreixen zones de 
població ben diferenciades. 

• Alella 

• Premià de Dalt/Premià de Mar 

Corredor de la Vall del Tenes (Àmbit B) 

En aquest corredor l’estudi identifica els següents possibles municipis. 

• Lliçà de Vall 

• Lliçà d’Amunt 

• Santa Eulàlia de Ronçana 

• Bigues i Riells 

Corredor de Caldes (Àmbit C) 

En aquest corredor l’estudi identifica els següents municipis: 

• Caldes de Montbui 

• Palau-solità i Plegamans  

Àmbit del Baix Llobregat (Àmbit D) 

Dins aquest àmbit, l’estudi de formalització identifica dos corredors molt propers que són: 
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• Vallirana-Cervelló 

• La Palma de Cervelló- Corbera de Llobregat 

A continuació s’adjunta l’anàlisi realitzada en cadascun dels diferents municipis; aquest consta d’una 
identificació de possibles espais en la que es valora la inserció territorial i urbanística d’aquests, 
l’oferta de transport públic sobre la que previsiblement es basarà la demanda en els espais d’intercanvi 
modal (serveis a Barcelona) i un dimensionament de la previsió de demanda associada als diferents 
espais. 
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2.2 ÀMBIT DEL MARESME. ALELLA 

Al municipi d’Alella, la identificació dels espais es va realitzar a través d’entrevista amb representants 
municipals. 

2.2.1 Anàlisi territorial i urbanístic  

Es presenten a continuació fitxes resum per a cadascun dels espais identificats al municipi d’Alella 
amb condicionants urbanístics i territorials a tenir en compte així com altres observacions a 
considerar. 

Codi identificació espai A1 

Descripció Park&Ride al futur sector de la Miralda. Es proposa habilitar un espai 
d’aparcament en aquest futur sector terciari/comercial. 

Superfície aproximada La superfície total del futur sector és de 110.000 m2. D’acord amb les 
dades de l’ajuntament els terrenys qualificats com Serveis Tècnics, 
pel Avanç del POUM, correspon a una superfície aproximada de 
3.559 m2. 

Qualificació urbanística Planejament vigent: Pla General d’Ordenació Urbana (aprovat 
definitivament 13.05.1987). Règim de sòl: Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística: Clau 21, Agrícola. 

En tramitació: Avanç de nou Pla d’ordenació urbanística. Sector de 
Sòl urbanitzable. Qualificació proposada: Serveis Tècnics 

Tramitació a realitzar Alternativa A: Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl 
no urbanitzable (planejament vigent). 

Alternativa B: Desenvolupament del nou sector de planejament 
previst. Projecte d’urbanització. 

Temps estimat fins la posada 
en servei de la instal·lació 

i. Desenvolupament dels projectes: 2 mesos (alternativa A). 14 
mesos (alternativa B) 

ii. Tramitació i aprovació: 3 mesos(alternativa A). 5 mesos 
(alternativa B). 

iii. Execució del projectes: 2 mesos 

Temps estimat: 7-21 mesos 

Aspectes a considerar Positius:  

• No es detecten limitacions d’espai. 

• Nova zona a desenvolupar que no pateix pressió en l’oferta 
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d’aparcament 

• El futur desenvolupament preveu una reserva d’espai per una 
estació ferroviària de la futura variant de la línia del Maresme. 
(Estació Alella-Masnou) 

Negatius: 

• La posada en servei de la infraestructura pot retardar-se en el 
temps a causa dels condicionants urbanístics. Procés de 
redacció del Pla General del municipi d’Alella. 

Ubicació 

 

 

Codi identificació espai A2 

Descripció Park&Ride al futur sector de l’Estadi. Es proposa habilitar un 
aparcament en superfície a la zona del futur estadi d’esports. 

Superfície aproximada La superfície total del futur sector és de 105.612 m2. D’acord amb les 
dades de l’ajuntament es disposa d’una superfície aproximada de 859 
m2 destinats. 

Qualificació urbanística Planejament vigent: Pla General d’Ordenació Urbana (aprovat 
definitivament 13.05.1987). Règim de sòl: Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística: Clau 21, Agrícola. 

En tramitació: Avanç de nou Pla d’ordenació urbanística. Sector de 
Sòl urbanitzable. Qualificació proposada: Equipaments 

Tramitació a realitzar Alternativa A: Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl 
no urbanitzable (planejament vigent). 

Alternativa B: Desenvolupament del nou sector de planejament 
previst. Projecte d’urbanització. 
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Temps estimat fins la posada 
en servei de la instal·lació 

i. Desenvolupament dels projectes: 2 mesos (alternativa A). 14 
mesos (alternativa B); 

ii. Tramitació i aprovació: 3 mesos(alternativa A). 5 mesos 
(alternativa B). 

iii. Execució del projectes: 2 mesos 

Temps estimat: 7-21 mesos 

Aspectes a considerar Positius:  

• Nova zona a desenvolupar que no pateix pressió en l’oferta 
d’aparcament 

• El futur estadi tindrà associada una àrea d’aparcament que 
podria ésser aprofitada en horari laborable com a Park&Ride, ja 
que la demanda associada en aquest equipament no es produirà 
previsiblement en aquesta franja horària. 

Negatius: 

• La posada en servei de la infraestructura pot retardar-se en el 
temps a causa dels condicionants urbanístics/econòmics. 

• A l’actualitat són terrenys cultivables (vinya de la DO Alella) el 
que pot dificultar un desenvolupament parcial del sector 

Ubicació 

 

 

Codi identificació espai A3 

Descripció Park&Ride al carrer de Les Heures. Es proposa habilitar espai 
d’estacionament en un possible aparcament semisoterrat al carrer de 
les Heures. 
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Superfície aproximada 1.700 m2.  

Qualificació urbanística Pla General d’Ordenació Urbana (aprovat definitivament 
13.05.1987). Règim de sòl: Sòl urbà. Qualificació: Vialitat/Zona 
verda. 

Tramitació a realitzar Desenvolupament del projecte d’urbanització 

Temps estimat fins la posada 
en servei de la instal·lació 

i. Desenvolupament dels projectes: 2 mesos 

ii. Tramitació i aprovació: 1 mesos 

iii. Execució del projectes: 3 mesos 

Temps estimat: 6 mesos 

Aspectes a considerar Positius:  

• No es troben condicionants urbanístics importants. 

Negatius: 

• Elevat cost de construcció de l’espai d’aparcament. 

• L’actual oferta d’aparcament ja pateix pressió, el que obligaria a 
gestionar les places. 

• Caldria allargar les línies amb Barcelona fins aquest punt, ja que 
actualment finalitzen a la plaça Germans Lleonart. 

Ubicació 

 

 

2.2.2 Anàlisi de l’oferta de transport públic  

L’oferta de transport públic del municipi d’Alella es conforma de tres serveis que són:  

• Teià-El Masnou-Alella-Barcelona 
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• Vallromanes-Alella-Barcelona 

• Alella-Urbanitzacions (Servei intern) 

Tenint en compte que el present estudi es marca com a principal objectiu donar oferta en els fluxos de 
la població dispersa cap al continu urbà de Barcelona, es proposa analitzar de forma detallada el servei 
entre Alella i Barcelona, directe per l’autopista; es considera que a la resta línies no es practicarà, de 
forma significativa, la intermodalitat entre el vehicle privat i l’autobús. 

Línia Alella-Barcelona 

La línia Alella – Barcelona està operada per l’empresa Sagalés. Hi ha una expedició al dia que passa pel 
Masnou i tres expedicions al dia que arriben fins a Vallromanes. La resta fa el trajecte directe entre 
Barcelona i Alella i viceversa.  

Expedicions Alella-Barcelona 

Horaris 

Els horaris de sortida des de Alella en dies feiners són els següents: 7:20, 8:50, 10:35, 19:35 i 21:05. 

La freqüència de pas de les expedicions procedents de Vallromanes en dies feiners es situa entre els 45 
i 90 minuts. Els horaris de sortida des de Alella en dies feiners els que es mostren a continuació: 6:45, 
7:45, 9:15, 10:00, 11:00, 13:15, 14:45, 16:00, 17:15, 18:45, 20:15 i 21:45. 

Hi ha una expedició al dia amb sortida des de Alella a les 12:00, què es realitza per carretera. 

Velocitat comercial 

La durada del trajecte és troba entre 30 i 45 minuts i el recorregut de la línia és de 19,1 Km en el 
servei per autopista; així que la velocitat comercial s’estima entre els 25 i els 40 Km/h en funció de 
l’expedició. 

Itineraris i parades 

La línia té el següent recorregut entre Alella i Barcelona amb aquestes parades: 

Alella 

• Rambla Àngel Guimerà – Carrer Dr. Corbera (per als serveis que vénen des de Vallromanes) 
• Carrer de la Riera Principal – Plaça dels Germans Lleonard  
• Carrer Charles Rivel – Passeig de Creu Pedra  
• Carrer de la Riera Principal – Carrer del Llorer  
• Av. dels Rosers – Carrer de les Camèlies  
• Av. dels Rosers – Av. Badalona  
• Crta. Masnou-Granollers – Can Torras  

El Masnou (només servei per carretera) 

• Plaça Reina Cristina 
• Amadeu – Carretera NII 
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Barcelona 

• Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Sardenya  
• Carrer Ausiàs March – Carrer de Nàpols  
• Ronda Sant Pere  

A la següent imatge es localitzen les parades al municipi d’Alella. 

 

Expedicions Barcelona-Alella 

Horaris 

Els horaris de sortida des de Barcelona amb destinació Alella i Teià en dies feiners són els següents: 
7:45, 9:30, 18:30, 20:00 i 21:30. 

Les expedicions amb sortida des de Barcelona i destinació Alella i Vallromanes en dies feiners tenen 
una freqüència de pas de entre 45 i 90 minuts. Els horaris són els que es mostren a continuació: 7:15, 
8:30, 10:00, 10:45, 11:30, 14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:30, 20:45 i 22:15. 

Hi ha una expedició al dia què fa el seu recorregut per carretera, amb sortida des de Barcelona a les 
12:30. 

Velocitat comercial 

La durada del trajecte es troba entre 30 i 45 minuts i el recorregut de la línia és de 17,9 Km en el 
servei per autopista, així que la velocitat comercial de la línia es situa entre els 24 i 36 km/h. 
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Itinerari i parades 

La línia fa el seu recorregut entre Barcelona i Alella amb les parades que s’indiquen a continuació: 

Barcelona 

• Ronda Sant Pere  
• Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer Roger de Llùria  
• Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de la Marina  

Alella 

• Carrer de la Riera Principal – Plaça dels Germans Lleonard  
• Carrer Charles Rivel – Passeig de Creu Pedra  
• Carrer de la Riera Principal – Carrer del Llorer  
• Av. dels Rosers – Carrer de les Camèlies  
• Av. dels Rosers – Av. Badalona  
• Crta. Masnou-Granollers – Can Torras  
• Rambla Àngel Guimerà – Carrer Dr. Corbera (per als serveis que continuen cap a 

Vallromanes) 

La localització de les parades a Alella és la mateixa que en els serveis amb direcció cap a Barcelona. No 
s’especifiquen parades al Masnou en les expedicions des de Barcelona, en no realitzar cap servei 
parades en aquest punt  

2.2.3 Dimensionament espai aparcament  

Es dimensionen a continuació els diferents espais identificats. 

Aquest dimensionament va acompanyat de la població servida, el nombre d’habitants amb població 
estimada a 2009, el nombre de places necessari i unes estimacions d’inversió de l’espai en funció dels 
condicionants del terreny identificats. 

 

Espai Municipi Poblacions servides 
Habitants 

servits 

Demanda 
potencial 

teòrica màxima 

Superfície 
necessària 
estimada 

Cost 
inversió 

(€)* 

A1 Alella 
Alella, Teià i 
Vallromanes 

11.849 70 1.402,31 91.200 

A2 Alella Alella 4.166 46 925,18 60.100 

A3 Alella 
Alella, Teià i 
Vallromanes 

11.849 70 1.402,31 550.000 

*: Valors estimats a partir de preus unitaris de referència de projectes d’urbanització. Aquests valors en cas de 

desenvolupar-se l’espai de forma detallada poden variar 
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2.15 SELECCIÓ DELS ESPAIS A DEFINIR 

Un cop analitzats els diferents espais es realitza una comparació entre ells en funció de la demanda 
captable, els costos estimats d’inversió i el temps estimat de la posada en servei. 

A partir d’aquests paràmetres juntament amb altres característiques com els condicionants urbanístics, 
la disponibilitat dels consistoris o la complementarietat/incompatibilitat entre ells i la distribució 
territorial es realitza una selecció dels espais 
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Espai Municipi Poblacions servides Habitants servits 
Demanda potencial 

teòrica màxima 

Superfície 

necessària 

estimada(m2) 

Cost 

inversió (€) 

A1 Alella Alella, Teià i Nord del Masnou 12.752 70 1.402,31 91.150,34 

A2 Alella Alella 4.382 46 925,18 60.136,65 

A3 Alella Alella 12.752 70 1.402,31 546.902,03 

A5 Vilassar de D. Vilassar de D., Premià de Dalt 5.509 46 929,02 23.225,61 

B1.1 Bigues i Riells Bigues i Riells 4.443 18 352,17 19.369,18 

B1.2 Bigues i Riells Bigues i Riells i l'Ametlla del Vallès W 6.050 24 479,50 31.167,56 

B2.1 Sta. E. de Ronçana Bigues i Riells i Sta. Eulàlia de R. 11.130 44 887,15 57.664,66 

B3 Lliçà d'Amunt Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R. i LL. Amunt 15.171 69 1.387,64 90.196,75 

B4 Lliçà de Vall Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R. i LL. Amunt 17.424 84 1.682,83 92.555,60 

B5 Parets 
Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R., LL. Amunt i Ll. 

d'Avall 17.424 84 1.682,83 25.242,44 

C1.1 Caldes de M. Caldes de Montbui 2.411 26 525,30 34.144,45 

C1.2 Caldes de M. Caldes de Montbui 2.411 26 525,30 34.144,45 

C1.3 Caldes de M. Caldes de Montbui 2.411 26 525,30 10.243,34 

C1.4 Caldes de M. Caldes de Montbui 2.411 26 525,30 47.276,94 

C2.1 
Palau Solità i 

Plegamans 
Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt 

3.610 32 632,85 12.340,59 

C2.2 
Palau Solità i 

Plegamans 
Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt 

5.826 59 1.176,96 76.502,56 

D1.1 Corbera de Ll. Corbera Ll. Sud 1.169 16 315,09 20.480,80 

D1.2 Corbera de Ll. Corbera Ll. Sud 1.169 16 315,09 17.329,91 

D2.1 La Palma de C. Corbera Ll., Cervellò W i La Palma 5.546 98 1.958,05 254.546,19 

D2.2 La Palma de C. Corbera Ll., Cervellò W i La Palma 6.461 115 2.301,34 207.120,98 

D3.1 Cervelló Vallirana  9.122 83 1.665,73 108.272,66 
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D3.2 La Palma de C. Cervelló 8.949 144 2.872,50 301.612,91 

D3.3 Cervelló Cervelló E 1.009 12 231,51 12.733,01 

D3.4 Cervelló Cervelló 10.629 144 2.872,50 157.987,71 

D3.5 Cervelló Vallirana 785 9 180,00 11.700,00 

D3.6 Vallirana Vallirana 9.122 130 2.603,58 169.232,90 

 

*: Valors estimats a partir de preus unitaris de referència de projectes d’urbanització. Aquests valors en cas de desenvolupar-se l’espai de forma detallada poden variar  
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Es resumeixen a continuació els espais ordenats en  funció del menor cost per plaça, una major 
demanda potencial teòrica màxima i la selecció dels espais (assenyalats en negreta). 

Com s’ha assenyalat la selecció ha respòs a més de criteris de cost i demanda als condicionants 
urbanístics detectats així com a la voluntat de desenvolupar els espais per part dels consistoris. 

 

Espai Municipi Poblacions servides 
Demanda 
potencial 

teòrica màxima 

Cost 
/plaça 

B5 Parets 
Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R., LL. 

Amunt i Ll. d'Avall 
84 300,00 

C2.1 
Palau Solità i 
Plegamans 

Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt 32 390,00 

C1.3 Caldes de M. Caldes de Montbui 26 390,00 

A5 Vilassar de D. Vilassar de D., Cabrils 46 500,00 

D3.4 Cervelló Cervelló 144 1100,00 

B4 Lliçà de Vall 
Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R. i LL. 

Amunt 
84 1100,00 

B1.1 Bigues i Riells Bigues i Riells 18 1100,00 

D3.3 Cervelló Cervelló E 12 1100,00 

D1.2 Corbera de Ll. Corbera Ll. Sud 16 1100,00 

D3.6 Vallirana Vallirana 130 1300,00 

D3.1 Cervelló Vallirana 83 1300,00 

A1 Alella Alella, Teià i Nord del Masnou 70 1300,00 

B3 Lliçà d'Amunt 
Bigues i Riells, Sta. Eulàlia de R. i LL. 

Amunt 
69 1300,00 

C2.2 
Palau Solità i 
Plegamans 

Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt 59 1300,00 

A2 Alella Alella 46 1300,00 

B2.1 Sta. E. de Ronçana Bigues i Riells i Sta. Eulàlia de R. 44 1300,00 

C1.1 Caldes de M. Caldes de Montbui 26 1300,00 

C1.2 Caldes de M. Caldes de Montbui 26 1300,00 

B1.2 Bigues i Riells Bigues i Riells i l'Ametlla del Vallès W 24 1300,00 

D1.1 Corbera de Ll. Corbera Ll. Sud 16 1300,00 

D3.5 Cervelló Vallirana 9 1300,00 

D2.2 La Palma de C. Corbera Ll., Cervellò W i La Palma 115 1800,00 

C1.4 Caldes de M. Caldes de Montbui 26 1800,00 

D3.2 La Palma de C. Cervelló 144 2100,00 

D2.1 La Palma de C. Corbera Ll., Cervellò W i La Palma 98 2600,00 

A3 Alella Alella 70 7800,00 
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3 DEFINICIÓ DE LES PROPOSTES D’APARCAMENT 

Per a cadascun dels espais seleccionats es desenvolupa la proposta d’aparcament. 

La proposta consta d’una memòria on es desenvolupen els principals aspectes de l’espai, una valoració 
econòmica de les actuacions i plànols on es defineixen diferents aspectes de la proposta. 

Així per a cada espai d’aparcament es desenvolupen els següents apartats: 

• Antecedents i objectius 

• Àmbit d’actuació 

• Estat actual i ús del sòl 

• Característiques del terreny 

• Serveis existents 

• Proposta d’ordenació de l’àmbit i proposta de serveis 

• Cost de la inversió 

La documentació gràfica que acompanya cada proposta és la següent: 

1. Emmarcament territorial 

2. Emplaçament 

3. Serveis existents 

4. Ordenació de l’espai 

5. Seccions 

6. Detalls 
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3.1 MEMÒRIA ESPAI APARCAMENT. ESPAI A1 MUNICIPI D’ALELLA 

3.1.1 Antecedents i objectius 

El municipi d’Alella es troba a la comarca del Maresme, i és una de les poblacions “de dalt”, és a dir de 
les que no estan a la línia costanera i per tant no es troben servides per la línia ferroviària Barcelona-
Mataró. 

El municipi es caracteritza per l’existència de diversos nuclis de població de característiques diverses 
tot i que amb un denominador comú que és la baixa densitat. Cal assenyalar que a nivell territorial i 
de mobilitat el municipi manté uns lligams força estrets amb els municipis del Masnou i el de Teià, 
amb els que alguns nuclis es troben limítrofs. 

L’oferta del municipi es basa exclusivament en el transport per carretera amb tres serveis principals, 
als que recentment s’hi ha afegit un quart que connecta els barris de la zona sud del municipi així com 
Teià i el Masnou amb Barcelona a través d’un servei directe per autopista. 

 

Els serveis de transport per carretera, que disposen d’una important oferta, donen molt bona 
cobertura a algunes zones del municipi, mentre que altres, les més allunyades de l’eix de la carretera 
de l’eix de la carretera BP-5002, queden més desateses. 

Les àrees més desateses solen coincidir amb espais de baixa densitat on el servei de transport públic és 
difícil que hi arribi de manera eficient. 

Per aquest motiu aprofitant la potent oferta de transport públic de l’eix de la carretera es proposa la 
creació d’un punt d’intercanvi modal en aquest de forma que es permeti que els residents en nuclis 
més allunyats puguin deixar els seus vehicles. 

De l’anàlisi realitzat en apartats anteriors de la present memòria, s’han identificat diversos espais al 
municipi que presenten característiques diverses; considerant finalment l’espai més idoni l’ A1, les 
característiques principals del qual es desenvolupen en el present apartat. 
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3.1.2Àmbit d’actuació 

L’espai seleccionat A1, es troba al costat de la carretera BP-5002, en una zona de nou 
desenvolupament del municipi d’Alella al sud del nus de l’autopista C-32. 

 

Ubicació de l’espai A1. 

L’espai total de l’actuació ocupa una superfície dels 2.800 m2, que es considera necessari per a satisfer 
les necessitats de demanda estimades. 
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Imatge de l’ordenació.  

Aquest espai s’ha calculat que dona servei als següents nuclis de població, amb la seva corresponent 
població estimada a 2009. 

08003-Alella 4.382 

Alella Park 462 

Els Garrofers (ELS) 158 

Can Magarola 119 

Alella de Mar 1.501 

Can Comulada 566 

Font de Cera 40 

Ibars Meia 214 

Mas Coll 589 

Nova Alella 559 

Vallbona 175 

08281-Teià 6.087 

Teià Centre 3.190 

Vallvallida 367 

La Muntanya 84 

Les Valls 1.613 
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Sant Berger 500 

Victor Font Gual 49 

Buvisa 39 

La Molassa 245 

08296-Vallromanes 2.283 

Total general 12.752 

Font: Estimació pròpia a partir de dades del cens de l’Institut Nacional d’Estadística Any 2009. 

La demanda prevista es calcula a partir de la població servida (taula anterior), suposant que es manté 
el percentatge de desplaçaments cap a Barcelona respecte les dades de l’EMO’01 dels municipis dels 
que formen part els diferents nuclis, i suposant també que aquests nuclis tindran el mateix 
repartiment modal que el del conjunt del municipi, segons les dades d’aquesta mateixa enquesta. 

Cal assenyalar que als valors del repartiment modal s’ hi han introduït petites variacions en cas que les 
dades oferien valors massa elevats per aquesta tipologia de nuclis de població dispersa. 

La demanda teòrica màxima prevista és de 70 vehicles, havent-se dissenyat un espai de 73 places per a 
vehicles convencionals, 8 per a vehicles elèctrics, 2 places per a persones de mobilitat reduïda i 15 
places per a motocicletes, convencionals i elèctriques. 

 

3.1.3 Estat actual i ús del sòl 

Tenint en compte que actualment s’està duent a terme una revisió de planejament al municipi de 
Alella, es recull en aquest apartat tant la qualificació del planejament vigent com la del pendent 
d’aprovació. 

Actualment als terrenys de l’àmbit es desenvolupa l’activitat agrícola. Segons el planejament vigent es 
tracta de sòl no urbanitzable (Clau 23 Rodalia), vinculats a la zona de protecció de l’entorn de la masia 
La Miralda.  

L’avanç del POUM del municipi de Alella (2009), classifica aquests terrenys com a sòl urbanitzable i 
es troba inclòs dins del nou sector La Miralda. Aquest nou sector correspon al desenvolupament d’un 
sector terciari i de serveis vinculat a la futura estació de rodalies de la futura línia Barcelona-Mataró. 

La proposta d’ordenació indicativa reserva els terrenys qualificats com a Serveis Tècnics (Clau St) a 
prop de la carretera del Masnou (BP-5002) i sobre un nou vial a executar.  

Per al desenvolupament de l’espai es proposa que en una fase inicial s’executi el projecte d’aparcament 
pel sistema d’autobús mitjançant una ocupació temporal dels terrenys de serveis tècnics proposats i 
posteriorment aquest espai funcioni conjuntament com aparcament de la nova estació ferroviària. 
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Proposta d’ordenació del sector La Miralda. Avanç del POUM de Alella (2009) 

Es realitza una petita anàlisi de les característiques del terreny, per tal de tenir en compte aquestes 
consideracions en la definició i valoració de la proposta (moviment de terres, capacitat de càrrega...). 

Alella és un municipi situat a la comarca del Maresme que geològicament es troba emplaçada en la 
unitat denominada com a Serralada Costanera Catalana, dominada per granits i granodiorites. 

Els materials sobre els quals se situa l'àrea d'estudi són dipòsits producte del la alteració i erosió del 
substrat granític i granodiorític. 
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Geologia de l’àrea d’estudi 

Geologia de l’àrea d’estudi: 

La població de Alella es troba dominada per 2 tipus de materials, d'una banda les roques granítiques, i 
per un altre els materials quaternaris formats pels reblerts de fons de vall de la riera d’Alella (Qr) on 
se situa l'àrea d'estudi, i els sediments litorals on va a desembocar l'esmentada riera i que es 
distribueixen de sud-oest a nord-est. 

Els dipòsits de fons de vall que ocupa la riera d’Alella són principalment producte de la alteració del 
massís granític per el que els sedimentes estarien formats per sorres quars feldespàtiques amb còdols 
de gran diàmetre  arrencats a causa de l'erosió de la riera a causa d'avingudes  

Geotècnia de l’àrea d’estudi: 

Tots els treballs a realitzar  (cales, penetròmetres o assaigs de laboratori) han d'estar encaminats a la 
identificació del subsòl, obtenció dels paràmetres geotècnics i a la classificació del mateix segons 
criteri del PG3  

L'àrea d'estudi es trobarà presumiblement formada per un nivell format per sorres quars 
feldespàtiques. 

Seria necessari per tant la realització d'algun tast per a la identificació del terreny subjacent i descartar 
així la presència de reblerts antròpics. 

3.1.5 Serveis existents 

Els serveis existents a l’àmbit d’actuació són els següents: 

Alta tensió i mitja tensió 

Area 

d’estudi 



   

“Estudi de dimensionament i disseny dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic per carretera-vehicle privat”   129 

Dins de l’àmbit d’actuació no es disposa d’informació de la existència de línies de alta i mitja tensió 
elèctrica. 

Baixa tensió 

Paral·lel al camí d’accés a la masia La Miralda, existeix una línia de baixa tensió soterrada vinculada a 
l’edificació, a prop de l’àmbit d’actuació. Tot i que previsiblement el futur desenvolupament del Pla 
Parcial ja preveurà la afectació d’aqueta línia, no existeix interferència entre aquesta i l’àmbit de 
l’espai d’aparcament. 

Gas natural 

Dins de l’àmbit d’actuació no es disposa d’informació de la existència de conduccions i instal·lacions 
de Gas Natural. 

Telefonia 

Dins de l’àmbit d’actuació no es disposa d’informació de la existència de conduccions i instal•lacions 
de telefonia. 

Altres serveis 

No es disposa d’informació de l’existència d’altres serveis que puguin afectar l’àmbit d’actuació. 

3.1.6 Ordenació de l’àmbit i proposta de serveis 

La proposta d’espai d’intercanvi entre el vehicle privat i l’autobús, preveu la distribució de les prop de 
70 places en quatre fileres d’estacionament en bateria i paral·leles a l’eix d’un nou vial que es 
configura en el sector de la Miralda. 

Les places més properes a la carretera i als punts de parada es reserven per a usuaris de mobilitat 
reduïda així com als usuaris més eficients (vehicles elèctrics i bicicletes). La zona d’aparcament es 
troba a nivell amb el vial per on circularia el transport públic.  

La proposta d’ordenació preveu els punts de parada del transport públic en front la futura estació 
ferroviària; tot i que, fins que aquesta estació no estigui en funcionament, caldria pensar en la 
ubicació dels punts de parada a les voreres davant l’espai creat. 

L’espai disposarà d’un punt d’entrada i un altre de sortida per a vehicles de forma que s’evitaran 
possibles interferències de fluxos. A causa del caràcter secundari de la via on l’espai es connectarà no 
es proposen espais auxiliars ni elements per a millorar l’accessibilitat a l’àmbit (carrils d’espera, 
semaforització...). 

No es proposa en una fase inicial la gestió de l’espai d’aparcament, tot i que quan l’àmbit es trobi en 
funcionament així com l’estació, caldria pensar en algun sistema de gestió. 

3.1.7 Cost de la inversió 

Es resumeix a continuació el cost d’inversió dels espais dissenyats per acollir l’espai d’aparcament així 
com dels espais auxiliars necessaris per a la connexió d’aquest amb els punt de parada. 
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Els pressupostos detallats de la proposta s’adjunten en el punt 3.1.9 

 

Demolició i moviment de terres 4.237,48 € 

Pavimentació i senyalització   

  Paviments 69.804,43 € 

  Senyalització 6.633,89 € 

Enllumenat 21.600,00 € 

Mobiliari urbà 20.991,12 € 

Jardineria 4.422,60 € 

Drenatge 2.039,85 € 

Xarxa subministrament vehicles elèctrics 36.213,44 € 

Partides Alçades 25.966,58 € 

   

TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

  PEM 191.909,39 € 

  PEC 228.372,17 €  

  PEC + IVA 269.479,17 €  

* Els costos relatius al control qualitat i a la seguretat i salut s'estimen respectivament en 2.878,64 € i 
1.919,09 € i no es troben inclosos en els anteriors imports 

 

3.1.8 Informació gràfica 

S’adjunten els plànols que acompanyen la proposta. 

1. Emmarcament territorial 

2. Emplaçament 

3. Circulacions d’arribada i sortida a l’aparcament 

4. Serveis existents 

5. Ordenació de l’espai 

6. Seccions 

7. Detalls 



UBICACIÓ ÀMBIT D'ACTUACIÓ

PLÀNOL NºESCALA

TÍTOL PLÀNOL

TÍTOL PROJECTE

ESTUDI DE DIMENSIONAMENT I DISSENY
DELS APARCAMENTS D'INTERCANVI MODAL
TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA - VEHICLE PRIVAT

EQUIP REDACTOR

A4 - 1 : 10.000
A3 - 1 : 5.000

0 50 100 m 1

PROPOSTA D'ESPAI D'APARCAMENT

EMMARCAMENT TERRITORIAL
CODI A.1. (TM ALELLA)

N



A.1A.1

DELIMITACIÓ ESPAI DISPONIBLE
PER APARCAMENT

PLÀNOL NºESCALA

TÍTOL PLÀNOL

TÍTOL PROJECTE

ESTUDI DE DIMENSIONAMENT I DISSENY
DELS APARCAMENTS D'INTERCANVI MODAL
TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA - VEHICLE PRIVAT
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EMPLAÇAMENT
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POSSIBL E UBICACIÓ

NOUS PUNTS DE PARADA

CIRCULACIÓ DE SORTIDA CAP A NUCLIS SUD

CIRCULACIÓ DE SORTIDA CAP A NUCLIS NORD

CIRCULACIÓ D'ARRIBADA DES DE NUCLIS SUD

CIRCULACIÓ D'ARRIBADA DES DE NUCLIS NORD

PLÀNOL NºESCALA

TÍTOL PLÀNOL

TÍTOL PROJECTE

ESTUDI DE DIMENSIONAMENT I DISSENY
DELS APARCAMENTS D'INTERCANVI MODAL
TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA - VEHICLE PRIVAT

EQUIP REDACTOR

A4 - 1 : 4.000
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CODI A.1. (TM ALELLA)
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ENDESA - BT - 380 V Subterrat

POSSIBLE UBICACIÓ
NOUS PUNTS DE PARADA

4
PLÀNOL NºESCALA

TÍTOL PLÀNOL

TÍTOL PROJECTE

ESTUDI DE DIMENSIONAMENT I DISSENY
DELS APARCAMENTS D'INTERCANVI MODAL
TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA - VEHICLE PRIVAT

A4 - 1 : 1.000
A3 - 1 : 500

0 5 10 m

EQUIP REDACTOR

PROPOSTA D'ESPAI D'APARCAMENT

XARXES DE SERVEIS EXISTENTS
CODI A.1. (TM ALELLA)

N



POSSIBLE UBICACIÓ
NOUS PUNTS DE PARADA

Dimensions 2,50 x 5,00 metres
APARCAMENT PER A VEHICLES

Dimensions 1,00 x 2,50 metres
APARCAMENT PER A MOTOS

Veure detalls plànol 7
APARCAMENT PER A BICIS

Dimensions 3,30 x 5,00 metres
APARCAMENT PER A PMR

a a

b
b

Dimensions 1,00 x 2,50 metres
APARCAMENT PER A MOTOS ELÈC

aparcament

10,00
vorera viari
6,00 8,00

vorera
3,50

viari aparcament viari
6,756,75 5,00

aparcament

5,00

vorera
5,00

aparcamentviari
7,00

RECORREGUT VIANANTS ANADA BARCELONA

RECORREGUT VIANANTS TORNADA BARCELONA

RECORREGUT PMR TORNADA BARCELONA

RECORREGUT PMR ANADA BARCELONA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ - ORIENTATIU
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0 5 10 m
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PROPOSTA D'ESPAI D'APARCAMENT

PROPOSTA D'ORDENACIÓ I SECCIONS
CODI A.1. (TM ALELLA)

N

SECCIÓ a-a

SECCIÓ b-b



POSSIBLE UBICACIÓ
NOUS PUNTS DE PARADA

ELEMENT PER A LA CÀRREGA DELS VEHICLES ELÈCTRICS

APARCAMENT DE SUBJECCIÓ PEL QUADRE I LES RODES

SEMÀFOR

GUAL PER A VIANANTS
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APARCAMENT SEGUR PER A BICICLETES
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ - ORIENTATIU
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3.1.9 Pressupostos 

 



Park & Ride Alella

PRESSUPOST Data: 15/03/11 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 22)

0,23 2.810,000 646,30

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,59 562,000 1.455,58

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 21)

0,76 2.810,000 2.135,60

TOTAL Capítol 01.01 4.237,48

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ

Subcapítol 01 PAVIMENTS

1 G935U022 m3 Base de grava-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

42,07 273,400 11.501,94

2 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 26)

13,42 150,000 2.013,00

3 F9H1D214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 1)

49,11 570,850 28.034,44

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 30) 0,64 466,000 298,24
5 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares

vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 27)

159,44 11,200 1.785,73

6 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 28)

289,80 5,000 1.449,00

7 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 23)

16,50 546,800 9.022,20

8 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 25)

15,34 300,000 4.602,00

9 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
29)

27,47 404,000 11.097,88

TOTAL Subcapítol 01.02.01 69.804,43

Obra 01 Pressupost Alella

euros



Park & Ride Alella

PRESSUPOST Data: 15/03/11 Pàg.: 2

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ

1 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 32)

1,57 47,000 73,79

2 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 33)

17,89 40,000 715,60

3 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar. (P - 31)

0,77 830,000 639,10

4 GBA3Z001 m2 Pintat amb dues capes de zona especial d'aparcament sobre els
paviments, amb pintura acrílica de color en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 34)

20,40 153,000 3.121,20

5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
37)

203,46 0,384 78,13

6 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
38)

98,85 6,000 593,10

7 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 39)

22,89 18,000 412,02

8 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 36)

74,10 1,000 74,10

9 GBB1U036 u Placa d'acer galvanitzat de 120x120 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 35)

185,37 5,000 926,85

TOTAL Subcapítol 01.02.02 6.633,89

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 03 ENLLUMENAT

1 FHN1Z001 u Bàcul 12 m (P - 2) 725,00 9,000 6.525,00
2 FHN1Z002 u luminaria (P - 3) 325,00 15,000 4.875,00
3 FHN1Z010 u cuadre luminaria

(P - 8)
4.200,00 1,000 4.200,00

4 FHN1Z005 m estesa elèctrica (P - 6) 20,00 300,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.03 21.600,00

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 04 MOBILIARI URBÀ

euros



Park & Ride Alella

PRESSUPOST Data: 15/03/11 Pàg.: 3

1 FQZ53122 u Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb
capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter (P - 11)

226,24 10,000 2.262,40

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 9)

124,61 2,000 249,22

3 FQ2Z1000 u Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, fixat al
suport de la paperera (P - 10)

58,25 2,000 116,50

4 FQZ5Z001 u Bicibox (P - 12) 8.580,00 1,000 8.580,00
5 FQZXZ002 u Pal parada bus totalment acabat. (P - 14) 323,00 1,000 323,00
6 FQZXZ001 u Marquesina per parada autobus (P - 13) 9.460,00 1,000 9.460,00

TOTAL Capítol 01.04 20.991,12

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 05 JARDINERIA

1 FR262455 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per
a un pendent inferior al 12 %. Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 15)

0,26 76,000 19,76

2 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3
de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 17)

98,60 11,400 1.124,04

3 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 16)

10,52 14,000 147,28

4 FR49MJP0 u Subministrament i manteniment durant un any del Pyrus Calleryana
,de perímetre 20 a 25 cm, amb lpa de terre protegit amb malla metàlica
. (P - 18)

200,11 14,000 2.801,54

5 FR632Q31 u Plantació de Pyrus Calleryana ''Chanticler'', arbre de fulla caduca de
20 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica i
guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 19)

23,57 14,000 329,98

TOTAL Capítol 01.05 4.422,60

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 06 DRENATGE

1 GD57Z001 m Xarxa de drenatge (P - 40) 21,77 75,000 1.632,75
2 GD5GZ001 m Connexió amb xarxa de drenatge existent (P - 41) 40,71 10,000 407,10

TOTAL Capítol 01.06 2.039,85

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 07 XARXA SUBMINISTRAMENT VEHICLES ELÈCTRICS

euros



Park & Ride Alella

PRESSUPOST Data: 15/03/11 Pàg.: 4

1 FHN1Z003 u cuadre recarega (P - 4) 4.000,00 1,000 4.000,00
2 FHN1Z004 u poste recàrrega (P - 5) 3.189,18 8,000 25.513,44
3 FHN1Z005 m estesa elèctrica (P - 6) 20,00 300,000 6.000,00
4 FHN1Z006 u terminal expenedora i primer pack (P - 7) 700,00 1,000 700,00

TOTAL Capítol 01.07 36.213,44

Obra 01 Pressupost Alella

Capítol 08 PARTIDES ALÇADES

1 XPAUZ001 pa Partida alçada a justificar per totes les mesures necessàries per a la
correcció dels diferents impactes acústics i de medi ambient provocats
per les obres en el medi. (P - 0)

4.870,95 1,000 4.870,95

2 XPAUZ003 pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 17.036,50 1,000 17.036,50
3 XPAUZ005 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus (P - 0) 2.435,48 1,000 2.435,48
4 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, obres provisionals d'urbanització, altres obres
d'urbanització, reposició de vials i protecció de les espècies vegetals
afectades per les obres segons indicació de la direcció de l'obra (P - 0)

1.623,65 1,000 1.623,65

TOTAL Capítol 01.08 25.966,58

euros
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4 AVALUACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS  

En aquest darrer capítol s’avaluen els costos socials i ambientals de les propostes plantejades en els 
apartats anteriors; així com la viabilitat econòmica i social, el balanç ambiental de la proposta i una 
proposta de sistema de gestió. 

Per a l’avaluació dels costos socials i ambientals es tenen en compte diferents aspectes com són: 

• Costos d’inversió de la infraestructura 

• Costos anuals d’explotació i manteniment 

• Estalvis associats als usuaris de l’aparcament 

• Estalvis derivats de la menor congestió de la xarxa viària 

• Costos externs 

Pel que fa a la viabilitat econòmica i social, aquesta es calcula a partir de la diferència entre els 
beneficis i les despeses al llarg de la vida útil de la infraestructura. 

Els beneficis han estat calculats a partir dels costos totals estalviats com a conseqüència de la posada 
en funcionament de la nova infraestructura, mentre que les despeses són les d’inversió en el primer 
any, i en els anys successius les despeses de manteniment i operació de la infraestructura. 

El balanç ambiental de la infraestructura es realitza a partir dels estalvis en emissions i consums de 
combustible que comporta la posada en funcionament dels espais d’aparcament. 

Finalment de forma generalitzada es proposa un sistema de gestió dels espais, tot i que aquest aspecte 
en part ha estat esmentat en el desenvolupament d’algunes de les propostes, a l’anterior capítol. 

4.1 AVALUACIÓ DE COSTOS 

4.1.1 Costos socials i ambientals 

Els costos socials i ambientals han estat calculats a partir de la guia metodològica del Pla Director 
d’Infraestructures de la RMB i del document “Observatori dels costos socials i ambientals del 
transport a Catalunya (Maig 2004)”. 

Segons aquests documents, l’estructura dels costos del sistema de transport es pot classificar en tres 
grans grups: 

• Costos interns: costos a suportar pels usuaris, empreses operadores i concessionàries. 

• Costos externs: costos a suportar per la societat. 

• Costos de congestió: sobrecostos interns i externs per raó de la congestió del sistema. 

A continuació es fa una breu descripció dels costos considerats a cada grup. 
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Costos interns 

• Costos d’operació per l’ús: 
 

· Costos de combustible / energia: costos de combustible dels diferents vehicles per 
carretera, segons les velocitats de referència en ambdós àmbits (30 km/hora en 
l’àmbit urbà i 70 km/hora en l’àmbit interurbà). 

· Costos de lubricants: costos de lubricants dels vehicles per carretera, segons les 
velocitats de referència en ambdós àmbits(30 km/hora en àmbit urbà i 70 km/hora 
en àmbit interurbà). 

· Costos de pneumàtics i altres aprovisionaments: costos de pneumàtics i d’altres 
aprovisionaments dels vehicles per carretera,a partir del producte de la rotació 
mitjana dels aprovisionaments pel preu unitari d’un joc nou. 

· Costos de manteniment i reparació: costos de manteniment dels vehicles per 
carretera. 

· Aparcament en destinació: costos de l’aparcament en destinació dels vehicles privats 
per carretera. 

· Peatges: costos dels peatges per als vehicles privats. 
· Multes: costos de multes per als vehicles privats per carretera. 

 
• Costos de temps: son valors corresponents als temps de viatge, les ocupacions mitjanes i les 

velocitats de no congestió. 

Costos externs 

• Costos de provisió d’infraestructures: construcció, manteniment i explotació. 
• Externalitats: 

· Accidents: costos directes d’operació no suportats per les companyies asseguradores i 
costos indirectes suportats per la societat que es determinen com a estimació de la 
capacitat de producció que la societat ha perdut amb la mortalitat, la invalidesa o les 
limitacions físiques o psíquiques de la víctima. No es consideren els costos suportats 
per les companyies d’assegurances (costos directes de curació i administratius i part 
dels costos intangibles), ja que estan internalitzats i es comptabilitzen en una altra 
partida. 

· Soroll: costos de les mesures correctores que caldria aplicar en aquelles zones on els 
nivells sonors superarien els permesos i on la densitat i la proximitat de la població 
serien importants.  

· Pol·lució atmosfèrica: cost de la contaminació atmosfèrica a causa del trànsit. D’una 
banda per les malalties derivades i, de l’altra, pels materials i les collites.  

· Canvi climàtic: cost necessari per assolir el nivell desitjable des de la situació actual 
d’emissions de CO2, ja que el CO2 és l’element principal que provoca el canvi 
climàtic. 

Costos de congestió 

• Sobrecostos d’operació: els sobrecostos d’operació s’obtenen a partir de l’extracost produït pel 
consum extra dels vehicles en situacions de congestió i pel que fa a la situació de circulació a 
velocitats de referència per l’increment del cost del personal de conducció determinat per 
l’increment de temps de viatge. 
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• Sobrecostos de temps de viatge: el concepte més simple de congestió és el que es relaciona 
amb la mesura dels retards produïts per circular a una velocitat menor que una velocitat de 
referència, la qual ha de ser definida prèviament. 

• Sobrecostos d’externalitats: sobrecost produït en variar les emissions sonores i atmosfèriques, 
respecte de la situació de no congestió, derivats del funcionament poc eficaç dels vehicles en 
situacions de congestió. 

Pel càlcul dels costos socials i ambientals associats a la construcció de cada aparcament, es compara la 
situació futura (posada en servei de l’espai d’aparcament) amb la situació actual. 

Per tant, només es tenen en compte aquelles partides que suposin estalvis o diferència de costos 
respecte a la situació de referència (la de no fer res). 

S’estableixen les següents bases de partida: 

• Es considera que la disminució màxima diària de vehicles privats per cada espai és la meitat 
del nombre de places de cada aparcament, és a dir que es suposa que un 50% dels usuaris són 
nous mentre que l’altra meitat són usuaris actuals del transport públic que aprofiten l’espai 
adequat.  

• No existeix rotació de vehicles a l’aparcament. 

• L’ocupació de l’aparcament es suposa que serà del 20% el primer any i anirà creixent a raó 
d’un 10% anual fins a la seva màxima capacitat, on es mantindrà constant fins el final de la 
vida útil de la infraestructura. 

• Els usuaris de l’aparcament utilitzaran com a mitjà de transport alternatiu l’autobús, si bé 
això no suposa variació en el número d’autobusos, la seva freqüència o recorregut; és a dir es 
suposa que l’actual oferta suporta la nova demanda. 

• S’estableix que el recorregut total que deixen de realitzar els usuaris equival a la distància 
entre l’aparcament i el centre de Barcelona.  

• Els dies d’ús de l’aparcament seran els laborables, és a dir 220 dies/any. 

• No es consideren costos d’operació fixes relacionats directament amb els vehicles 
(amortització, assegurances, taxes, etc.), doncs s’estima que el cas d’estudi no implicarà 
variació alguna del parc de vehicles, ja que els usuaris encara l’utilitzaran en part dels seus 
desplaçaments. 

• Donada la situació dels aparcaments intermodals (àrees poc denses del casc urbà) i la seva 
escassa superfície respecte d’altres infraestructures de transport, no es consideraran costos 
derivats de danys a la natura i al paisatge, efecte barrera o ocupació d’espai. 

• El manteniment de l’aparcament consistirà, fonamentalment, en la cura de la instal·lació 
elèctrica i d’il·luminació. Tanmateix es contempla el manteniment del paviment, la 
senyalització i les marquesines, encara que requerirà molta menys atenció. Utilitzant ratis 
habituals en edificació, es considerarà un cost anual de manteniment de la instal·lació 
elèctrica i llums equivalent al 2% del pressupost d’aquesta partida. El manteniment del 
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paviment i les marquesines suposarà un 1% dels pressupost d’obra per aquests mateixos 
conceptes. 

• El cost per operació de l’aparcament serà el corresponent al consum elèctric per a la 
il·luminació del mateix, més el necessari per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. El consum 
per a la il·luminació es calcula suposant l’ús de llums de baix consum, enceses durant el 20% 
del dia i 220 dies/any. Pel que fa al consum per la càrrega de vehicles elèctrics, es considera 
un vehicle tipus de 14 kW h/100 km, que la càrrega dels mateixos es realitzarà fins a bateria 
complerta i que en el moment de connectar-se a la xarxa de l’aparcament hagin recorregut 
una distància mitja de 20 km. S’estima una ocupació complerta dels pals de connexió des de 
la posada en marxa de l’aparcament, adoptant amb això la situació més desfavorable des del 
punt de vista de la rendibilitat de la inversió. 

A la següent taula es recullen els ratis emprats pel càlcul dels costos socials i ambientals: 
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     Any 2010 

Costos interns Usuari Costos interns d'operació per ús dels vehicles Combustible (€/veh·km) Urbà 0,112 

        Interurbà 0,093 

      Lubricants (€/veh·km) Urbà 0,006 

        Interurbà 0,006 

      Pneumàtics (€/veh·km) Urbà 0,001 

        Interurbà 0,003 

      Manteniment (€/veh·km) Urbà 0,028 

        Interurbà 0,028 

      Aparcament destinació (€/veh·día) Urbà 5,022 

        Interurbà 5,022 

      Peatges (€/veh·km) Interurbà 0,013 

      Multes (€/veh·km) Urbà 0,006 

    Costos de temps Temps de transport veh. privat (€/veh·km) Urbà 0,538 

        Interurbà 0,144 

      Temps de transport autobús (€/veh·km) Urbà 7,989 

        Interurbà 2,536 

      Temps (€/h)   8,370 

Costos externs Costos de provisió d'infraestructura i de serveis Construcció (€)   Variable 

     Manteniment enllumenat+xarxa elèctrica (€)   2,0% 

     Manteniment paviment+mobiliari urbà (€)   1,0% 

      Operació i explotació (€) Il·luminació 1,0% 

  Externalitats Accidents (€/1000·pas·km) Vehicle privat 47,105 

     Accidents (€/1000·pas·km) Autobús 6,720 

     Soroll (€/1000·veh.km)   4,540 

     Pol·lució atmosfèrica (€/1000·veh.km)   4,626 

      Canvi climàtic (€/1000·veh.km)   18,720 

Costos de congestió Usuari   Sobrecost d'operació (€/1000·veh.km) Urbà 14,050 

       Interurbà 0,640 

     Sobrecost per temps de congestió (€/1000·veh.km) Urbà 686,300 

        Interurbà 2,020 

  Socials   Sobrecost d'externalitats (€/1000·veh.km) Urbà 4,220 

        Interurbà 0,180 
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4.1.2 Viabilitat econòmica i social 

La viabilitat econòmica i social de les propostes s’estableix a partir del càlcul d’una Taxa Interna de 

Retorn (TIR) de tipus socio-ambiental, a partir de la diferència entre els ingressos (beneficis) i els 

costos (despeses). 

Tal i com s’ha comentat e l’apartat dels ingressos (beneficis) s’han considerat els estalvis vinculats als 

costos interns, externs i de congestió que suposen  un estalvi. 

En el cas de les despeses s’han considerat els costos d’inversió, manteniment i operació. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Espai Municipi 
TIR Socio-
ambiental 

Pressupost 
inversió 

Places 
cotxes 

Places 
motos 

Espais 
per a 
bicis 

Postes 
recàrrega 

Superficie 
aparcament 

€/m2 

A1 Alella 29,58% 269.479,17 82 13 16 8 2.810 95,90 

A5 Premià 49,83% 103.791,85 48 9 16 5 1.671 62,11 

B.1.1 Bigues 32,53% 229.425,57 34 13 9 5 1.991 115,23 

B3 Lliçà 46,49% 177.780,96 67 13 16 6 3.362 52,88 

B5 Parets 77,30% 177.780,96 194 14 32 8 5.113 34,77 

C1.1 Caldes 32,76% 184.738,21 32 13 12 6 1.539 120,04 

C1.3 Caldes 52,40% 85.621,15 31 9 11 0 1.006 85,11 

C2.1 
Palau 

Solità 
44,51% 103.211,86 37 6 11 0 1.530 67,46 

C2.2 
Palau 

Solità 
32,11% 251.687,00 63 6 12 5 2.296 109,62 

D2.2 Palma 18,56% 713.792,52 97 11 16 10 3.184 224,18 

D3.3 Cervelló 24,32% 119.917,11 16 4 10 0 1.079 111,14 

D3.4 Cervelló 33,26% 447.803,34 147 18 20 11 7.376 60,71 

D3.6 Vallirana 23,49% 548.325,48 92 11 18 10 4.003 136,98 

Els valors dels ingressos i despeses per a cada any de la vida útil en els diferents aparcaments es recull 

en el capítol 5 del present document (Annexos). 

4.1.3 Balanç ambiental de les propostes 

S’analitza a continuació l’estalvi que suposa la posada en funcionament dels aparcaments d’intercanvi 

modal en matèria de consum energètic i d’emissions de diferents contaminants. 

En concret s’analitzen els següents aspectes per a cadascun dels espais: 

• Consum energètic anual (tep / any) 

• Emissions anuals d'òxids de nitrogen (kg. NOx / any) 
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• Emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle (tones CO2 equivalent / any) 

• Emissions anuals de partícules en suspensió menors a 10 micres (kg. PM10 / any) 

Aquest balanç es realitza considerant que el 100% de les places (motos, cotxes i bicicletes) estan 

ocupades i que representen que són vehicles que deixen de realitzar desplaçaments cap a Barcelona. 

Els balanços d’emissions mostren dades anuals. 

Els resultats obtinguts per als diferents paràmetres, ordenats de major a menor estalvi energètic i 

reducció d’emissions, són els següents: 

Espai Municipi 
Consum energètic 
anual (tep / any) 

Emissions anuals 
d'òxids de 
nitrogen 

(kg. NOx / any) 

Emissions anuals 
de gasos d'efecte 

hivernacle 
(tones CO2 

equivalent / any) 

Emissions anuals 
de partícules en 
suspensió menors 

a 10 micres 
(kg. PM10 / any) 

B5 Parets 75 837 228 51 

D3.4 Cervelló 51 573 156 35 

B3 Lliçà 38 429 117 26 

D3.6 Vallirana 38 424 116 26 

D2.2 Palma 34 385 105 23 

B.1.1 Bigues 30 330 90 20 

C2.2 Palau Solità 29 324 88 20 

A1 Alella 24 270 74 16 

A5 Premià 23 258 70 16 

C1.1 Caldes 23 262 72 16 

C1.3 Caldes 21 232 63 14 

C2.1 Palau Solità 20 218 60 13 

D3.3 Cervelló 8 91 25 6 

 

4.1.4 Proposta de sistema de gestió 

Es proposa que els aparcaments siguin d’accés públic i lliure. 

No es contempla l’existència de cap element de control d’accés ni de vigilància, a menys que es 

produïssin incidents que aconsellessin algun tipus d’inspecció. 

S’espera que l’entrada de vehicles a l’aparcament sigui a primera hora del matí (7:00h.-9:00h.) i es vagi 

desallotjant a partir de les 15:00h. fins a les 22:00 h. L’afluència de vehicles tindrà lloc els dies 

laborables (220 dies/any, aproximadament), essent molt menor els dies festius.  

Es proposa que els aparcaments disposin d’un sistema d’il·luminació de baix consum, amb sensors de 

presència i discriminador d’horari.  

Es proposa que es duguin a terme tasques de manteniment de la instal·lació elèctrica i de les llums, 

així com el paviment, la senyalització i les marquesines. Es proposa que aquestes tasques siguin tant de 

tipus preventiu com a correctiu. El manteniment preventiu es realitzarà amb la freqüència i el 

protocol d’inspecció que es desenvolupi a tal efecte, i s’ajustarà a les incidències que es vagin produint. 
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El manteniment  correctiu es realitzarà a sol·licitud dels usuaris, per al qual es podria habilitar un 

número de telèfon gratuït o correu electrònic on podran comunicar les seves peticions.  

Les sol·licituds serien analitzades abans de ser trameses les ordres de treball i, establint-se un temps de 

resposta idoni el d’un màxim de 24 hores. 

L’operació de l’aparcament consistirà en el subministrament d’energia elèctrica per a les llums i els 

pals de càrrega dels vehicles elèctrics.  

El sistema de recàrrega elèctrica dels vehicles es proposa fer a partir d’un sistema de targeta 

prepagament que permeti accedir als pals de recàrrega amb un cost unitari de 1,2 euros per als 

vehicles que vulguin endollar-se a la xarxa (independent del temps de recàrrega). 

Aquest sistema és el que s’està implantant a la ciutat de Barcelona en una primera fase. 
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4.2 PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES 

Un cop analitzats els conjunt d’espais es proposa la següent priorització dels diferents espais. 

 

Espai Municipi 
TIR 
Socio-

ambiental 

Pressupost 
inversió 

Places 
cotxes 

Places 
motos 

Espais 
per a 
bicis 

Punts 
recàrrega 

Superfície 
aparcament 

€/m2 

B5 Parets 77,30% 177.780,96 194 14 32 8 5.113 34,77 

C1.3 Caldes 52,40% 85.621,15 31 9 11 0 1.006 85,11 

A5 Premià 49,83% 103.791,85 48 9 16 5 1.671 62,11 

B3 Lliçà 46,49% 177.780,96 67 13 16 6 3.362 52,88 

C2.1 
Palau 

Solità 
44,51% 103.211,86 37 6 11 0 1.530 67,46 

D3.4 Cervelló 33,26% 447.803,34 147 18 20 11 7.376 60,71 

C1.1 Caldes 32,76% 184.738,21 32 13 12 6 1.539 120,04 

B.1.1 Bigues 32,53% 229.425,57 34 13 9 5 1.991 115,23 

C2.2 
Palau 

Solità 
32,11% 251.687,00 63 6 12 5 2.296 109,62 

A1 Alella 29,58% 269.479,17 82 13 16 8 2.810 95,90 

D3.3 Cervelló 24,32% 119.917,11 16 4 10 0 1.079 111,14 

D3.6 Vallirana 23,49% 548.325,48 92 11 18 10 4.003 136,98 

D2.2 Palma 18,56% 713.792,52 97 11 16 10 3.184 224,18 
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5 ANNEXOS  

 

5.1 POBLACIÓ SERVIDA I DEMANDA 

 
ESPAI MUNICIPI POBLACIÓ SERVIDA % USUARIS USUARIS 

A1 

ALELLA(1) 4.382 1,06 46 

ALELLA PARK 462   

ELS GARROFERS 158   

CAN MAGAROLA 119   

ALELLA DE MAR 1.501   

CAN COMULADA 566   

FONT DE CERA 40   

IBARS MEIA 214   

MAS COLL 589   

NOVA ALELLA 559   

VALLBONA 175   

TEIÀ (2) 6.087 0,34 21 

TEIA CENTRE 3.190   

VALLVALLIDA 367   

LA MUNTANYA 84   

LES VALLS 1.613   

SANT BERGER 500   

VICTOR FONT GUAL 49   

BUVISA 39   

LA MOLASSA 245   

VALLROMANES (3) 2.283 0,15 3 

TOTAL A1 12.752  70 

(1) Per al municipi d’Alella s’ha considerat un ràtio1 de 0,165 desplaçaments/habitant i un percentatge 

del 6,4% d’usuaris de transport públic. 
(2) Per al municipi de Teià s’ha considerat un ràtio de 0,16 desplaçaments/habitant i un percentatge del 

2,1% d’usuaris de transport públic. 
(3) Per al municipi de Vallromanes s’ha considerat un ràtio de 0,114 desplaçaments/habitant i un 

percentatge del 1,3% d’usuaris de transport públic. 

                                           
1 El ràtio de desplaçaments per habitant s’obté de dades de l’EMO’01. 
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ESPAI MUNICIPI POBLACIÓ SERVIDA % USUARIS USUARIS 

A2 

ALELLA (1) 4.382 1,06 46 

ALELLA PARK 462   

ELS GARROFERS 158   

CAN MAGAROLA 119   

ALELLA DE MAR 1.501   

CAN COMULADA 566   

FONT DE CERA 40   

IBARS MEIA 214   

MAS COLL 589   

NOVA ALELLA 559   

VALLBONA 175   

TOTAL A2 4.382  46 

(1) Per al municipi d’Alella s’ha considerat un ràtio de 0,165 desplaçaments/habitant i un percentatge 

del 6,4% d’usuaris de transport públic. 

 

ESPAI MUNICIPI POBLACIÓ SERVIDA % USUARIS USUARIS 

A3 

ALELLA (1) 4.382 1,06 46 

ALELLA PARK 462   

ELS GARROFERS 158   

CAN MAGAROLA 119   

ALELLA DE MAR 1.501   

CAN COMULADA 566   

FONT DE CERA 40   

IBARS MEIA 214   

MAS COLL 589   

NOVA ALELLA 559   

VALLBONA 175   

TEIÀ (2) 6.087 0,34 21 

TEIA CENTRE 3.190   

VALLVALLIDA 367   

LA MUNTANYA 84   

LES VALLS 1.613   

SANT BERGER 500   

VICTOR FONT GUAL 49   

BUVISA 39   

LA MOLASSA 245   

VALLROMANES (3) 2.283 0,15 3 

TOTAL A3 12.752  70 

(1) Per al municipi d’Alella s’ha considerat un ràtio de 0,165 desplaçaments/habitant i un percentatge 

del 6,4% d’usuaris de transport públic. 
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(2) Per al municipi de Teià s’ha considerat un ràtio de 0,16 desplaçaments/habitant i un percentatge del 

2,1% d’usuaris de transport públic. 
(3) Per al municipi de Vallromanes s’ha considerat un ràtio de 0,114 desplaçaments/habitant i un 

percentatge del 1,3% d’usuaris de transport públic. 

 

ESPAI MUNICIPI POBLACIÓ SERVIDA % USUARIS USUARIS 

A4 

ALELLA (1) 2.667 1,06 28 

ALELLA PARK 462   

ELS GARROFERS 158   

CAN MAGAROLA 119   

CAN COMULADA 566   

FONT DE CERA 40   

MAS COLL 589   

NOVA ALELLA 559   

VALLBONA 175   

VALLROMANES (2) 2.283 0,15 4 

TOTAL A4 4.950  32 

(1) Per al municipi d’Alella s’ha considerat un ràtio de 0,165 desplaçaments/habitant i un percentatge 

del 6,4% d’usuaris de transport públic. 
(2) Per al municipi de Vallromanes s’ha considerat un ràtio de 0,114 desplaçaments/habitant i un 

percentatge del 1,3% d’usuaris de transport públic. 

 

ESPAI MUNICIPI POBLACIÓ SERVIDA % USUARIS USUARIS 

A5 

PREMIÀ DE DALT (1) 882 1,11 10 

BUVISA 4   

LA CISA 231   

DISSEMINATS MAR 38   

DISSEMINATS MAR PONENT 35   

DISSEMINATS MUNTANYA 4   

PUIG DE PEDRA-SOT DEL PI 568   

VILASSAR DE DALT (2) 2.538 0,93 24 

CABRILS (3) 2.089 0,63 13 

TOTAL A5 5.509  46 

(1) Per al municipi de Premià de Dalt s’ha considerat un ràtio de 0,111 desplaçaments/habitant i un 

percentatge del 10,0% d’usuaris de transport públic. 

(2) Per al municipi de Vilassar de Dalt s’ha considerat un ràtio de 0,093 desplaçaments/habitant i un 

percentatge del 10,0% d’usuaris de transport públic. 

(3) Per al municipi de Cabrils s’ha considerat un ràtio de 0,149 desplaçaments/habitant i un percentatge 

del 4,2% d’usuaris de transport públic. 
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5.2 COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LES PROPOSTES 

 

Espai A1. Alella

Any
Hipótesi 

d'ocupació
Ingrés (€) Despesa (€) Diferència (€)

Vehicles/dia

56

Costos interns Usuari

Costos interns 

d'operació per ús 

dels vehicles Combustible (€/any) Urbà -9.624 -43.018

0 269.479 -269.479

Recorregut total (km) 36 Interurbà -33.393 1 20% 28.652 3.960 24.691

Recorregut urbà (km) 7 Lubricants (€/any) Urbà -481 -2.475 2 30% 44.310 4.083 40.227

Recorregut interurbà (km) 29 Interurbà -1.994 3 40% 60.912 4.210 56.702

Dies/any en ús 220 Pneumàtics (€/any) Urbà -120 -1.117 4 50% 78.500 4.340 74.159

Mobilitat total anual (vehicles·km/any) 443.520 Interurbà -997 5 60% 97.120 4.475 92.645

Pressupost total (€) 269.479 Manteniment (€/any) Urbà -2.406 -12.374 6 70% 116.819 4.614 112.206

Pressupost enllumenat+xarxa elèctrica (€) 57.813 Interurbà -9.968 7 80% 137.646 4.757 132.890

Pressupost paviment+ senyalització+mobiliari 

urbà (€)
97.429

Aparcament destinació 

(€/any) Urbà -20.624 -20.624
8 90% 159.652 4.904 154.748

Superfície aparcament (m2) 2.810 Interurbà 0 9 100% 182.891 5.056 177.835

m2/luminària 10 Peatges (€/any) -5.568 -5.568 10 100% 188.560 5.213 183.348

kW·h/luminària baix consum 0,01 Multes (€/any) -2.475 -2.475 11 100% 194.406 5.374 189.031

€/kW·h
0,0635

Costos de temps

Temps de transport veh. 

privat (€/any) -75.183 -75.183
12 100% 200.432 5.541 194.891

% del dia que roman encesa la luminària
50%

Temps de transport autobús 

(€/any) 111.611 111.611
13 100% 206.646 5.713 200.933

Nº punts recàrrega elèctrica

8

Costos externs

Costos de provisió 

d'infraestructura i de 

serveis Construcció (€) 269.479

14 100% 213.052 5.890 207.162

Consum vehicle elèctric (kW·h/100 km) 14 Manteniment (€/any) 2.131 2.131 15 100% 219.656 6.072 213.584

Recorregut mitjà diari vehicles a recarregar (km)
80

Operació i explotació 

(€/any) Iluminació 578 1.830
16 100% 226.466 6.261 220.205

Vehicle eléctric 1.252 17 100% 233.486 6.455 227.031

Consum electricitat luminàries (€/any) 471 Externalitats Accidents (€/any) Vehicle privat -25.488 -25.488 18 100% 240.724 6.655 234.069

Accidents (€/any) Autobús 3.636 3.636 19 100% 248.187 6.861 241.325

Soroll (€/any) -2.014 -2.014 20 100% 255.880 7.074 248.807

Pol·lució atmosfèrica 

(€/any) -2.052 -2.052
21 100% 263.813 7.293 256.520

Canvi climàtic (€/any) -8.303 -8.303 22 100% 271.991 7.519 264.472

Costos de congestió Usuari Sobrecost d'operació (€/any) Urbà -1.212 -1.440
23 100% 280.423 7.752 272.670

Interurbà -229 24 100% 289.116 7.993 281.123

Sobrecost per temps de 

congestió (€/any) Urbà -59.187 -59.908
25 100% 298.078 8.240 289.838

Interurbà -722 26 100% 307.319 8.496 298.823

Socials

Sobrecost d'externalitats 

(€/any) Urbà -364 -428
27 100% 316.846 8.759 308.086

Interurbà -64 28 100% 326.668 9.031 317.637

29 100% 336.794 9.311 327.484

30 100% 347.235 9.599 337.636

TIR 29,58%
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