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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

El els últims anys, el municipi Collbató ha desenvolupat diferents documents en l’àmbit de la 
mobilitat: 

- Estudi de Mobilitat de Collbató (2013). 

- Estudi de la seguretat viària a Collbató (2013). 

- Pla d’Accessibilitat (2013). 

- Pla Director de la Bicicleta de Collbató (2014). 

Addicionalment, també s’han elaborat Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) 
relacionats amb el desenvolupament urbanístic. 

1.2. Objecte del projecte 

L’objecte del present document és la redacció d’un projecte d’ordenació de la mobilitat a Collbató 
que estudiï tots els carrers del municipi i permeti plantejar un mobilitat integral. 

En concret, es desitja inventariar per a cada tram de carrer les característiques funcionals de la 
calçada (número de carrils de circulació, sentit de circulació, espais d’aparcament, tipologia de la 
plataforma i pacificació de trànsit, etc.) per tal definir una jerarquització viària i realitzar una 
diagnosi de l’estat de la mobilitat que permeti identificar els principals punts conflictius i plantejar 
actuacions de millora. 
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2. ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA XARXA VIÀRIA 

2.1. Emmarcament global 

El municipi de Collbató, comarca del Baix Llobregat, ha crescut a l’entorn de l’eix de l’actual 
autovia A-2, que connecta Barcelona amb Lleida. 

Aquest fet és un dels principals condicionals de la mobilitat al municipi, doncs disposa d’un número 
limitat de punts per creuar la infraestructura i la població es veu afectada per les externalitats 
d’aquesta via d’alta capacitat (soroll, congestió, contaminació...) 

 
Imatge 2.1.1- Ortofotomapa de Collbató. 

Font: www.google.es. 

La població es divideix en diferents zones: 

- Nuclis històrics: Nucli històric de Collbató i Eixamples (al nord de la A-2), i Font del Còdol 
(al sud de l’autovia). 

- Urbanitzacions residencials: el Pujolet (al nord del nucli històric de Collbató), el Bosc d’en 
Missé, el Pla del Castell, i els Clots (totes elles al nord de la A-2), Can Dalmases, Cal 
Migrat, les Illes i la Fumada (ubicades marge sud de la A-2). 

- El polígon industrial de Les Ginesteres, ubicat al marge sud de la A-2, en la zona més 
propera al municipi veí d’Esparraguera. 
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Imatge 2.1.2- Subdivisió en zones de Collbató. 

Font: Estudi de Mobilitat 2013 

El moviments d’accés entre Collbató la resta del territori es realitzen a través de: 

- L’autovia A-2: 

o En sentit El Bruc / Lleida pels accessos 576 i 575. 

o En sentit Esparraguera / Barcelona pels accessos 574, 576A o 576 . 

- La carretera B-112, que connecta Collbató amb la C-55 per l’est del massís de Montserrat. 

- Vials que no pertanyen a la xarxa de carreteres però que permeten una comunicació 
intermunicipal amb els municipis veïns: 

o Al nord de Pla dels Castell, els seus vials enllacen amb vials del Bruc. 

o Al sud de Can Dalmases, l’av. Pierola enllaça amb vials que comuniquen amb les 
Hostalets de Pierola.   

2.2. Treball de camp 

Durant els mesos de març i abril de 2016 es va realitzar una campanya de treball de camp per tal 
de dir a terme la caracterització dels vials de Collbató, tram a tram. 

En el plànol 1 es presenta la xarxa viària objecte d’estudi. Per a cada tram de carrer d’aquesta 
xarxa s’ha inventariat: 

- En relació a les dimensions: 

o Amplada de la calçada. 
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- En relació a la circulació: 

o Número de carrils de circulació. 

o Sentit de circulació. 

- En relació a la pacificació de trànsit: 

o Senyalització de carrer residencial. 

o Vials amb restricció d’accés (exclusius per a veïns, etc.). 

o Vials exclusius per a modes no motoritzats. 

- En relació a la plataforma: 

o Plataforma segregada de vorera i calçada. 

o Plataforma única (espai per a vianant si vehicles al mateix nivell). 

o Vial no pavimentat. 

- En relació a l’aparcament: 

o Existència del marques vials definint explícitament places d’aparcament. 

o Tipologia d’aparcament senyalitzat (en cordó, en bateria, en semi bateria). 

o Regulació de l’aparcament senyalitzat (aparcament a disposició de tothom, usos 
reservats, etc.). 

o Existència explícita de senyalització de trànsit prohibint l’aparcament. 

- Altres: 

o Existència de via ciclista (carril bici, vorera bici, etc.).  

2.3. Resultats de l’anàlisi 

Els resultats de treball de camp s’han condensat en un conjunt de plànols: 

- Plànol 2, mostra la classificació de l’amplada de calçada per a cada tram de vial. 

- Plànol 3, recull la informació relacionada amb el sentits de circulació i el número de carrils 
disponibles. També indica en quins vials no es pot circular amb vehicles motoritzats. 

- Plànol 4, mostra informació referent als vials pacificats o de circulació restringida al transit 
motoritzat a la vegada que indica si un carrer disposa de plataforma única, segregada o 
pendent de pavimentar. 

- Plànol 5, concentra la informació referida a l’aparcament i es divideix en tres plànols: 

o Informació relacionada amb la senyalització i prohibició de l’aparcament. 
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o Informació relacionada amb la tipologia de l’aparcament (cordó, bateria o 
semibateria). 

o Informació relacionada amb la regulació de l’aparcament (lliure per a tots els usos o 
restringit). 

- Plànol 6, xarxa ciclable actual. 

2.4. Diagnosi del sistema 

2.4.1. Amplades de tram de vial 

L’amplada de la calçada dels vials de Collbató oscil·la entre els 2 metres i els 16 metres (amb un 
únic cas aïllat de 29 m.). La major part dels trams es concentren en l’interval compres entre els 4,5 
i els 7,5 metres, que engloba el 74% del total de trams. 

 

 

Amplada de calçada % trams 

Menys de 1,5 m. 0,0% 

Entre 1,5 i 2,5 m. 0,3% 

Entre 2,5 i 3,5 m. 2,4% 

Entre 3,5 i 4,5 m. 7,0% 

Entre 4,5 i 5,5 m. 19,0% 

Entre 5,5 i 6,5 m. 37,7% 

Entre 6,5 i 7,5 m. 17,3% 

Entre 7,5 i 8,5 m. 7,6% 

Entre 8,5 i 9,5 m. 3,6% 

Entre 9,5 i 10,5 m. 2,5% 

Entre 10,5 i 11,5 m. 0,5% 

Entre 11,5 i 12,5 m. 0,6% 

Entre 12,5 i 13,5 m. 1,0% 

Entre 13,5 i 14,5 m. 0,3% 

Entre 14,5 i 15,5 m. 0,0% 

Entre 15,5 i 16,5 m. 0,2% 

Més de 16,5 m. 0,0% 

Taula 2.4.1.1- Trams segons amplada de calçada 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Aquest paràmetre s’ha emprat posteriorment per a determinar les possibilitats d’us de la secció 
viària atenent a raons de dimensionament d’espai. A continuació es mostren alguns exemples de 
distribució viària de vehicles motoritzats tenint en compte les següents recomanacions: 

- Carril de circulació: 3-3,5 metres d’ample (mínim 2,50 m.). 
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- Cordó d’aparcament: 2-2,20 metres d’ample (mínim 1,80 m. si disposa d’una vorera 
annexa). 

- Aparcament en bateria: 4,5-5 metres d’amplada. 

- Aparcament en semibateria: entre 2,5 i 4,5 metres d’amplada, segons l’angle d’obertura. 

 

 

Ample de 

calçada 
Distribució de la secció Representació gràfica 

2 metres Vial sense circulació motoritzada --- 

3 metres 
Un carril de circulació (sense 
opció d’aparcament)  

4 metres 
Un carril de circulació (sense 
opció d’aparcament)  

5 metres 

Opció a) Un carril de circulació i 
un cordó d’aparcament. 

 

Opció b) Excepcionalment: dos 
carrils de circulació (sense opció 
d’aparcament).  

6 metres 

Opció a) Dos carrils de circulació 
(sense opció d’aparcament).  

Opció b) Un carril de circulació i 
una banda d’aparcament en 
semibateria.  

7 metres 

Opció a) Dos carrils de circulació 
(sense opció d’aparcament).  

Opció b) Un carril de circulació i 
dos cordons d’aparcament. 

 

Opció c) Un carril de circulació i 
una banda d’aparcament en 
semibateria  

8 metres 

Opció a) Dos carrils de circulació 
i un cordó d’aparcament. 

 

Opció b) Un carril de circulació i 
dos cordons d’aparcament. 

 

Opció c) Un carril de circulació i 
una banda d’aparcament en 
bateria.  
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Ample de 

calçada 
Distribució de la secció Representació gràfica 

Opció d) Un carril de circulació, 
un cordó d’aparcament i una 
banda d’aparcament en 
semibateria.  

9 metres 

Opció a) Dos carrils de circulació 
i un cordó d’aparcament. 

 

Opció b) Dos carrils de circulació 
i una banda d’aparcament en 
semibateria.  

Opció c) Un carril de circulació, 
un cordó d’aparcament i una 
banda d’aparcament en 
semibateria.  

Opció d) Un carril de circulació, i 
dues bandes d’aparcament en 
semibateria.  

10 metres 
o més 

L’espai ja no es considera un 
factor limitant, podent-se 
desenvolupar varies solucions. 

--- 

Taula 2.4.1.2- Possibilitats de distribució de la secció viaria segons l’amplada de calçada 

Font: AIM, elaboració pròpia 

2.4.2. Carrils i sentits de circulació 

Gairebé la totalitat dels vials del municipi disposen d’un carril per a cada sentit de circulació, 
donant lloc a vials de dos carrils si són bidireccionals o vials d’un sol carril per als casos de 
circulació única. 

A l’entorn de la superfície comercial ubicada entre l’autovia i l’av. del Centenari, es localitzen dos 
trams de vial unidireccional amb dos carrils de circulació. Són l’únic exponent d’aquesta tipologia 
en el municipi. 

També és interessant destacar l’existència de vials bidireccionals que només disposen d’un sol 
carril de circulació, es a dir, l’amplada que disposa la calçada del vial és insuficient per a que 
circulin dos vehicles en paral·lel en diferent sentit de la marxa, aquests carrers són: 

- C/ Talarn. 

- Ptge. de Can Perellonch. 

- Ptge. de Sant Corneli. 

- Camí de l’Alzina. 

- C/ de la Riera. 
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- C/ Sajart. 

- El tram més al nord del pg. de Mansuet. 

- El tram més occidental del pg. de Ronda. 

- El vial que connecta la B-112 amb la rotonda del c/ Mil·lenari. 

- Carrer sense nom, situat entre c/ Pau Bertran i c/ Colon. 

- Alguns trams de vials del nucli històric de Collbató com c/ Dalt, c/ Amadeu, c/ Castell Vives, 
c/ de la Salut i pl. Església. 

2.4.3. Xarxa pacificada 

A Collbató es poden distingir dos nivells de xarxa pacificada: 

- Vials exclusius per a vianants i bicicletes, on no poden circular el vehicle motoritzat. Són 
trams d’escales, vials amb pilones o altres elements que bloquegen la circulació o vials 
passa estrets on no pot circular un turisme per qüestions d’amplada. Les motocicletes 
poden ser una excepció donades les seves característiques especials com a vehicle. 

  
Fotografia 2.4.3.1.- Escales al nord del c/ García Lorca Fotografia 2.4.3.2.- Fanal que bloqueja l’accés als turismes 

- En segon lloc trobem altres tipologies de vials pacificats, amb l’objectiu de reduir el trànsit 
motoritzat i amb la voluntat que el mode que ostenti la prioritat sigui el vianant. Aquesta 
pacificació s’ha treballat amb diferents mecanismes: 

o Establiment de senyalització reglamentaria que reguli l’accés a determinats vials. 
Per exemple, accés únicament per veïns, per a vehicles autoritzats, etc. 

   
Fotografia 2.4.3.3.- Exemple de senyalització de restricció d’accés a Collbató 
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o Establiment de senyalització reglamentaria que reguli la prioritat, mitjançant el 
senyal S-28 de “Carrer Residencial” o senyalitzacions municipals pròpies que 
contenen aquest senyal. 

 
Imatge 2.4.3.4.- Senyal S-28 

Font: www.wikipedia.org 

Segons el document “Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y 
significado de las Señales” (Ministerio de Fomento, 1992), el senyal S-28 “Indica 
las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en 
primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normes especiales de 
circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km/h; 
los conductores deben conceder prioridad a los peatones; los vehículos no pueden 
estacionar-se más que en los lugares designados por señales o por marcas; los 
peatones pueden utilizar toda la zona de circulación; los juegos y deportes están 
autorizados en la misma; los peatones no deben estorbar inútilmente a los 
conductores de vehículos.”. 

 

  
Fotografia 2.4.3.5.- Exemple d’adaptacions de la senyalització S-28 per a la prioritat invertida 

 

o Establiment de senyalització pròpia del municipi informant d’un àrea de vianants. 

 
Fotografia 2.4.3.6.- Senyal de zona de vianants 

 

o Pavimentació del vial mitjançant plataforma única, sense presència de senyalització 
vertical o horitzontal que reguli la prioritat o l’accés. 
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2.4.3.7.- Plataforma única al ptge. Sant Corneli 

Font: www.google.es 

En relació a aquests altres vials pacificats és on es donen algunes disfuncions destacables: 

- Si bé la plataforma única és un element que obliga a la convencia entre vianants i vehicles, 
el fet que no vagi acompanyat de cap senyalització específica de pacificació implica un cert 
grau d’inseguretat donat que no s’informa als conductors de si hi ha alguna normativa 
especial aplicable en aquesta tipologia de vials. 

- De la mateix manera, l’ús d’una senyalització pròpia com la placa complementària “zona 
de vianants” no especifica de forma completa les normes específiques de circulació (a 
diferència del si s’opta per l’ús del senyal S-28). 

- La senyal S-28 introdueix a l’usuari una normativa especial per als carrers residencials. Per 
a delimitar correctament la zona pacificada, caldria fer ús del senyal S-29, que informa del 
final del tram de carrer residencial on s’apliquen les normes especials de circulació, a partir 
del qual tornen aplicar-se de nou les normes generals de circulació. 

 
Imatge 2.4.3.8.- Senyal S-29 

Font: www.wikipedia.org 

D’altra banda, el municipi ha dut a terme un esforç considerable per assolir la pacificació de trànsit: 

- Concomitància de diferents actuacions de pacificació: execució de plataforma única en 
punts de limitació d’accés o execució de plataforma única juntament amb senyalització 
reguladora de pacificació. 
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Fotografia 2.4.3.9.- C/ Pau Bertran, de plataforma única i pacificació mitjançant restriccions d’accés 

- Senyalització pròpia explicitant el contingut del senyal S-28 en relació a la velocitat màxima 
permesa (20 km/h): 

 
Fotografia 2.4.3.10.- Bon exemple de senyalització reforçada 

Finalment, cal comentar que alguns trams de vials del municipi es torben limitats a una velocitat de 
30 km/h. En alguns casos, aquesta senyalització (ja sigui vertical o horitzontal) es localitza als dos 
extrems d’un mateix carrer, sense estar correctament definida aquesta limitació en els trams 
intermedis del carrer. 
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En aquest tram la 
reducció de velocitat
a 30 no està definida

TrajectòriaA

Trajectòria B

 
Imatge 2.4.3.11.- Trams de carrer on la reducció de velocitat no es troba definida 

Font: AIM, elaboració pròpia 

En la imatge superior es pot veure un cas general d’exemple. En qualsevol cas els vehicles que 
realitzen les trajectòries A o B, són conscients de la reducció de velocitat per aquesta via. Així 
doncs, aquesta senyalització implica que la limitació de velocitat no s’exigeix en tota la longitud del 
carrer. 

2.4.4. Xarxa ciclable 

El municipi de Collbató disposa d’un Pla Director de la bicicleta (PDB), des de 2014, que 
contempla la xarxa actual en el moment de la redacció i la xarxa d’itineraris proposada a 
desenvolupar en un futur. 

El tret més destacable pel que fa a la infraestructura de la bicicleta és no s’ha incrementat la xarxa 
de vies ciclables des de 2014, de manera que no s’ha avançat en la implantació de vies recollides 
en el PDB. 

2.4.5. Aparcament 

El tret més destacable de Collbató pel que fa l’aparcament és l’elevat número de trams de carrers 
que no tenen definides les places d’aparcament mitjançant senyalització, però on tampoc es 
prohibeix de forma explícita la parada i l’estacionament. 

 

 

Trams segons aparcament* % trams 

Aparcament senyalitzat 26,1% 

Aparcament prohibit 13,4% 

Sense definir 60,5% 

TOTAL 100% 

No s’han considerat dintre aquest còmput els trams 
corresponents a rotondes, illetes, ramals, vies de servei.... 

Taula 2.4.5.1.- Vials segons definició de l’aparcament 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Com es pot observar en la taula, més de la meitat de trams del municipi es troben sense definir. 

 

 

Fotografia 2.4.5.1.- Exemples de vials segons 
senyalització sobre l’aparcament: places 
delimitades mitjançant marques vials al pg. 
Mansuet (fotografia superior esquerra), 
prohibició de l’aparcament (fotografia superior 
dreta), aparcament no definit al c/ Baríton 
Marcos Redondo (fotografia dreta). 

 

Del conjunt de vials en els quals es troba definida la possibilitat d’aparcament, un 20% dels trams 
correspon a carrers en els quals els vehicles estacionats envairien l’espai necessari per a la 
circulació del trànsit (atenent a criteris d’insuficient amplada de calçada), es a dir, destorbarien la 
circulació. Aquest és doncs un percentatge gens menyspreable. 

2.4.6. Jerarquia viària 

Finalment, tenint en compte l’anàlisi realitzada, s’ha elaborat el plànol de jerarquia viària actual 
(plànol 7).  

Es tracta de la classificació de la xarxa amb la importància relativa de les vies segons l’ús que se’n 
fa actualment- 
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Imatge 2.4.6.1.- Jerarquització actual 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Sense circulació motoritzada
Sentit únic (1+0)
Sentit únic (2+0)
Doble sentit (1+1)
Doble sentit en un sol carril



A3: 1/8.000 4.0PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Restriccions i xarxa pacificada
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±Restriccions a la circulació
Exclusiu no motoritzats
Restriccions d'accés
Carrer residencial
Zona de vianants
Pacificació mal definida
Sense restrició

Particularitats de la calçada
Plataforma única
Vial no pavimentat



A3: 1/8.000 5.1PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Aparcament segons senyalització i prohibició
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±Aparcament
Aparcament senyalitzat a les 2 bandes
Aparcament senyalitzat a 1 banda
Aparcament senyalitzat a 1 banda i prohibit a l'altra
Aparcament prohibit a 1 banda
Aparcament prohibit a les 2 bandes
Aparcament no permès (rotondes, illetes...)
Calçada d'amplada insuficient per a aparcar
No definit



A3: 1/8.000 5.2PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Aparcament segons tipologia de les places
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±Aparcament
Aparcament en Cordó
Aparcament en Bateria
Aparcament en Semibat
Aparcament Mixt
No senyalitzat o prohibit aparcar



A3: 1/8.000 5.3PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Aparcament segons regulació
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m.

±Aparcament
Aparcament Lliure
Aparcament Regulat
Aparcament Mixt
No senyalitzat o prohibit aparcar



A3: 1/8.000 6.0PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Xarxa ciclable
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±Vies ciclables
Carril bici
Vorera bici
Espai compartit amb els vianants
Carrer residencial (pacificat)
Espai compartit amb els vehicles
No ciclable: escales
Xarxa prevista pel PDB



A3: 1/8.000 7.0PROJECTE D'ORDENACIÓ DE
LA MOBILITAT A COLLBATÓ

Títol de l'estudi: Data:

Escala:

Títol del plànol:

Jerarquia viària actual
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±Jerarquia Viària
Vials d'accés
Primària
Secundaria
Veinal
Vial pacificat
Vial a futur




