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2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1. Presentació, oportunitat i iniciativa del Pla 

1.1. Objecte del document  

En data 17 de gener de 2014 el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre:  

- 1 INICIAR el procediment de formulació del Pla director urbanístic Granvia-Llobregat, que tindrà per 
objecte les finalitats que preveuen els articles 56 i 157bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, per a la delimitació i l’ordenació de l’àmbit situat en el tram 
central de la C-31 entre el riu Llobregat i el carrer Miguel Hernández, i entre l’encreuament de la 
Ronda Litoral amb la C-31 i el nus de la Rambla Marina, en el  municipi de l’Hospitalet de Llobregat, 
en coherència amb els objectius del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

- 2 ENCARREGAR al Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat la redacció 
del document, amb la participació de l’ajuntament afectat, en compliment dels articles 76.1 i 83.1 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. Així mateix, es 
farà la consulta, pel termini d’un mes, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb l’article 
33.a) la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

En data 13 de novembre de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat resol: 

MODIFICAR l’encàrrec de redacció del Pla director urbanístic Gran Via-Llobregat de l’Hospitalet de 
Llobregat, que passa a ser de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, respecte els 
documents que siguin necessaris fins a la seva aprovació definitiva. 

 

El PDU Granvia-Llobregat formalitza les propostes urbanístiques, d’infraestructures, econòmiques, 
ambientals i de mobilitat necessàries per escometre la transformació d’un segon tram d’uns mil metres 
de longitud de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, donant-li una continuïtat urbana en coherència 
amb l’anterior tram reformat.  

Igualment, es pretén la reordenació urbanística dels terrenys adjacents, que avui representen una part 
de la ciutat inacabada, mitjançant el canvi de qualificació de part d’aquests sòls de tal manera que 
potenciïn l’activitat econòmica i el mercat laboral, tot aprofitant les sinergies dels dos hospitals de 
referència, Bellvitge i el Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia, del Campus Universitari de 
Bellvitge de la Universitat de Barcelona i dels centres d’investigació associats i la situació estratègica 
de l’àmbit a nivell metropolità com a porta d’entrada a les ciutats de l’Hospitalet – Barcelona i 
directament relacionat amb l’accés a l’Aeroport, el Port, la zona Franca i Mercabarna. 
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Situació  territorial. Font: pròpia (2016) 

 

Alhora aquest PDU té com a objectiu la conversió dels terrenys i l’entorn de les masies existents de 
Cal Trabal, Cal Masover Nou  i Ca l’Esquerrer en un gran Parc al servei de la ciutat de l’Hospitalet de 
Llobregat, d’acord amb les previsions del PGM i mitjançant l’aplicació de sistemes de gestió que 
facilitin l’obtenció i gestió d’aquests sòls, assegurant així la preservació d’aquest territori com espai 
definitivament no edificat, en el límit de la ciutat consolidada i en relació amb el corredor 
fluvial/ecològic del riu Llobregat. 

El Pla també persegueix el redimensionat de diverses infraestructures, disminuint les reserves de sòl 
per a vials que s’han demostrat innecessàries i construint nous carrers de connexió entre la Granvia i 
el teixit urbà.  

D’altra banda, es contempla el soterrament de les línies elèctriques i la millora de la xarxa de 
sanejament de desguàs cap al port.  

Tot plegat, permetrà millorar la connectivitat i la mobilitat tant dels barris que envolten aquest àmbit, 
sobretot el barri de Bellvitge i els centres hospitalaris, com dels municipis de l’entorn, fet que justifica 
l’interès supramunicipal del PDU, i més si afegim la seva posició estratègica dins l’àmbit metropolità, 
de singularitat i de representativitat i l’ambició de les transformacions que genera.  
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1.2. Antecedents i context general 

Resolució del Parlament de Catalunya 

Un fet institucional que va impulsar definitivament la remodelació de la Granvia al seu pas per 
l’Hospitalet de Llobregat va ser l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la resolució 857/V 
adoptada per la Comissió de Política Territorial en la sessió de data 3 de març de 1999, que conjuga 
les proposicions i esmenes que al respecte van presentar diversos grups parlamentaris. La resolució 
demana al Govern, que en un marc de concertació interadministrativa faci compatible les funcions 
urbana i la interurbana de la Granvia, a fi de potenciar-la com a eix estratègic amb usos –el 
residencial, el comercial, el terciari, el firal i el judicial-, tot mantenint-la com a eix de comunicació viari 
bàsic cap a l’aeroport, aportant noves solucions que permetin travessar-la a peu pla, mitjançant el seu 
soterrament i cobriments parcials. 

El Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat 

El Consorci, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, es va constituir per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 
data 22 de gener 2002, (DOGC núm. 3565, de 31 de gener de 2002), i modificat els seus estatuts per 
acord del Govern 235/2009, de 16 de desembre (DOGC núm. 5545, de 14 de gener de 2010). 

Els seus estatuts, aprovats per acord del Govern de la Generalitat en data 22 de gener de 2002 i 
publicats en el DOGC núm. 3565, de 31 de gener de 2002, i modificats en data 16 de desembre de 
2009 (DOGC núm. 5545, de 14 de gener de 2010), especifiquen que l’àmbit d’actuació del Consorci 
queda establert en els terrenys al voltant de la Granvia i altres actuacions dins el municipi de 
l’Hospitalet de Llobregat que puguin resultar d’interès. 

Des de la seva constitució, el Consorci ha dut a terme la transformació de la Granvia entre els carrers 
Escultura i Miguel Hernández, el que ha comportat l’execució del nou traçat de la C-31, la creació de 
la Plaça d’Europa i la millora de la xarxa de les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
de la Línia 9, així com la gestió i urbanització de l’ARE de la Remunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases en la transformació de la Granvia. Font pròpia (2016) 
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El Consell General, en data 22 de maig de 2006, va acordar la formulació dels estudis de viabilitat 
tècnica i econòmica per a dur a terme la continuació de la  transformació de la Granvia i dels terrenys 
limítrofs als centres hospitalaris de Bellvitge i Duran Reynals. En base aquests acord es va formular 
un Pla especial d’infraestructures i un Avanç la modificació de planejament general dels terrenys 
situats al nord i sud de la Granvia. 

Estudis previs 

L’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet de Llobregat (en endavant ADU) -organisme 
creat l’any 1999 amb la funció bàsica de planificar urbanísticament el municipi- i el Consorci van 
redactar el document d’”Estudis previs per a la reordenació de l’àmbit Granvia-Llobregat de 
l’Hospitalet reforma del segon tram de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet i transformació dels 
territoris adjacents de la Marina”, aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
el 4 de desembre de 2007. 

Com a continuació d’aquest document previ, el Consorci va formular l’any 2009 un Pla especial 
d’infraestructures i un avanç de planejament de modificació del Pla general metropolità (PGM), per la 
totalitat de l’àmbit sobre els terrenys al nord i al sud de la Granvia (entre l’avinguda de Vilanova i el riu 
Llobregat). 

Els referits instruments de planejament no es van arribar a tramitar degut a les circumstàncies 
econòmiques i a la indefinició per part del Ministeri de Foment dels canvis necessaris de les 
infraestructures viàries i ferroviàries que afectaven a l’àmbit: soterrament de les vies d’ADIF de la línia 
Barcelona-Vilanova i l’enllaç de la C-31 amb la Ronda Litoral.  

L’actual evolució del mercat immobiliari així com l’adaptació del Pla d’Infraestructures permeten 
continuar amb la transformació de la Granvia, mitjançant l’ordenació de l’àmbit situat en el tram central 
de la C-31 entre el riu Llobregat i el carrer Miguel Hernández,  i entre l’encreuament de la Ronda 
Litoral amb la C-31 i el nus de la Rambla Marina, dins del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa. Àmbit del PDU. Font pròpia (2016) 

Avanç del PDU 

En aquest sentit es va formular el document d’avanç de PDU de l’àmbit Granvia-Llobregat, que va 
suposar l’adaptació del Pla d’infraestructures de 2009 a la nova realitat, acotant la intervenció al tram 
central de l’àmbit de la C-31 entre el riu Llobregat i el carrer de Miguel Hernández, sempre dins el 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat. En una secció aproximada de 1.000 metres s’ha projectat el que 
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serà la nova Granvia entre l’encreuament de la ronda del Litoral amb la C-31 i l’actual nus de la 
rambla de la Marina. 

L'àmbit urbanístic delimitat al nord de la C-31 integra els terrenys agrícoles de Cal Trabal, a tocar del 
complex sanitari i universitari a l’entorn de l’hospital de Bellvitge i la resta de sòls, en general sense 
ús, al voltant de la C-31. En el territori situat al sud de l'actual autopista, s’incorpora tot l’espai 
triangular situat entre la ronda del Litoral i la traça del ferrocarril de Vilanova, avui en part ocupat pel 
recinte de l'Hospital Duran i Reynals, el Club esportiu de tennis L'H, el Tanatori municipal i cotxeres de 
TMB, a més d'altres instal·lacions i activitats econòmiques que ocupen part dels terrenys i que no 
tenen edificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit del PDU: Elements destacats. Font pròpia (2016) 

 

Cal posar èmfasi que en aquest àmbit s’hi engloba l’anomenat projecte Biopol’H, nascut el 2006 a 
redós de les sinèrgies originades per la presència dels dos grans centres sanitaris. El Biopol’H era un 
projecte lligat a la BioRegió de Catalunya que tenia com objectiu articular diverses actuacions per 
impulsar l’assistència sanitària, la formació universitària (Campus d’Excel·lència Internacional de la 
Universitat de Barcelona), la investigació científica i el desenvolupament empresarial del sector 
biotecnològic i de la salut. La direcció del projecte requeia en la fundació privada Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en què hi participava, a més de la Generalitat, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat. El projecte Biopol’H perseguia la potenciació dels equipaments ja existents 
en el context de la transformació dels espais a l’entorn de l’eix de la Granvia cap a nous usos de 
recerca i activitat econòmica. Actualment es desconeix el futur d’aquest projecte però igualment, són 
claus i es poden potenciar encara més, les sinergies que provoquen en el seu entorn els dos hospitals 
universitaris de referència com són Bellvitge i el Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia, del 
Campus Universitari de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i dels centres d’investigació associats. 

En data 3 d’octubre de 2013, el Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia a 
l’Hospitalet de Llobregat va aprovar l’acord que es transcriu a continuació: 

Terrenys agrícoles 

Masia de CAL TRABAL
Hospital de Bellvitge

Hospital Duran i Reynals

Barri de Bellvitge

-Buit urbà-
Tanatori de l’Hospitalet

Ronda Litoral 
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“Primer.- Ratificar el contingut del Consell General de data 22 de maig de 2006 en l’àmbit delimitat 
com a objectiu del nou projecte, a desenvolupar urbanísticament com a Pla director d’interès 
supramunicipal a l’empara del que disposa l’article 56 del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Segon.- Elevar aquesta proposta al conseller de Territori i Sostenibilitat de l a Generalitat de 
Catalunya perquè d’acord amb les competències establertes al Text refós de la Llei d’urbanisme per a 
la formulació dels dits plans directors, encomani al Consorci per a la Reforma de la Granvia a 
l’Hospitalet de Llobregat la formulació d’aquest planejament. 

Tercer.- Determinar la Comissió Delegada d’aquest Consorci com a òrgan de coordinació dels treballs 
incorporant a tal efecte el representant de la Direcció General d’Urbanisme responsable d’aquesta 
funció al sí de les reunions de seguiment.” 
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1.3. Conveniència i oportunitat 

Diverses iniciatives constitueixen el marc de referència i fonamenten la conveniència i oportunitat 
d’impulsar el present PDU: 

Pla de l’Hospitalet 2010 

Aquest pla, impulsat per l’Ajuntament de l’Hospitalet, va incloure com una de les seves directrius 
cabdals, la conversió de la Granvia en una gran avinguda urbana emblemàtica per a la ciutat, capaç 
d’articular-se com un eix de serveis i activitats econòmiques i residencials de centralitat metropolitana i 
fer de l’Hospitalet una ciutat tan territorialment unitària com urbanísticament sostenible. 

Les actuacions que conté aquest document són part del procés de transformació urbana que al llarg 
dels anys ha impulsat l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, seguint les directrius del Pla 
L’Hospitalet 2010 i que amb el pas d’aquests anys es troba en fase de culminació. 

Districte Econòmic Granvia l’Hospitalet 

Al seu torn, l’impuls al desenvolupament de la zona per part de l’Ajuntament ha vingut reforçat amb la 
consolidació del Districte Econòmic Granvia L’Hospitalet, conformat per un conjunt d’actuacions de 
promoció urbanística i econòmica distribuïdes per un espai que abasta més de 400 hectàrees de la 
part sud del territori de l’Hospitalet i que s’articula al voltant de l’avinguda de la Granvia. Els motors 
d’aquest Districte han estat a més de la plaça d’Europa, l’ampliació de la Fira a Pedrosa (l’Hospitalet 
Granvia), la Ciutat de la Justícia, la Porta Llobregat i un important nombre de serveis comercials i 
hotelers, que han comportat que al llarg d’aquest procés, s’hagin formulat una vintena de figures de 
planejaments urbanístics en aquest entorn. 

En l’immediat esdevenidor, la voluntat de continuar transformant la Granvia ha estat recollida en les 
directrius estratègiques del document L’H on a l’horitzó de l’any 2025, que té en el desenvolupament 
econòmic un dels objectius nuclears. 

Actuacions de referència  

Plaça de Cerdà. De l’entorn de la Granvia es pot citar com a antecedent inicial la remodelació 
efectuada a la plaça de Cerdà de Barcelona, que va introduir un canvi radical obrint la porta a una 
nova lectura de la Granvia al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutat Judicial, Granvia i Plaça Cerdà  

Font: Agencia de Desenvolupament Urbà 

de l'Hospitalet de Llobregat (2011) 

 

 

Tram carrer d’Alhambra – Plaça Cerdà. Un altre antecedent - estretament lligat amb la remodelació 
de la plaça de Cerdà - és el Projecte de renovació de part de la Granvia entre el carrer d’Alhambra i la 
plaça de Cerdà el qual, aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’any 1998, va concretar 
l’ordenació de la via amb la finalitat d’enllaçar adequadament la solució de la plaça de Cerdà amb la 
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proposta d’ordenació del tram central de la Granvia, a partir d’un projecte de l’ADU i les obres a 
l’avinguda del Carrilet i carrers adjacents en l’àmbit d’influència de la plaça de Cerdà, cosa que 
suposà la realització de la tercera i última fase de la urbanització de l’avinguda del Carrilet a la Riera 
Blanca i la seva connexió amb Barcelona, important perquè va solucionar la connexió amb Barcelona 
a través de la remodelació de la plaça de Cerdà i va permetre també diversificar les opcions de 
circulació i deslliurar la Granvia d’una porció de trànsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistes de la Plaça Cerdà. Font: Google (2016) i de la Ciutat de la Justícia. Font: “La Plaça d'Europa i la transformació de la Granvia a 
l'Hospitalet de Llobregat” / Ramon Roger i Casamada (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Fira Barcelona.  

Recinte Granvia a l’Hospitalet de Llobregat. 

Font: “La Plaça d'Europa i la transformació  

de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat” /  

Ramon Roger i Casamada (2011) 

 

Tren de gran velocitat (TGV): En el marc de les actuacions per l’arribada del tren de gran velocitat 
(TGV) a Barcelona a través de l’Hospitalet, s’ha projectat també una reestructuració global del sistema 
ferroviari que possibilita la integració de les infraestructures ferroviàries a la ciutat i la superació de les 
barreres físiques suportades històricament. Tot i que el 10 d’octubre de 2001 es va signar a Madrid el 
protocol de cooperació entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Boi, el Prat, l’Hospitalet i Cornellà per al 
desenvolupament de les infraestructures ferroviàries d’alta velocitat, document que fixa l’abast de les 
actuacions a executar, el projecte de soterrament de la línia fèrria de la Costa (R-2) no té hores d’ara 
calendari d’execució. 

Plaça d’Europa: Paral·lelament a l’avanç d’ordenació de l’avinguda de la Granvia promogut per 
l’ADU, l’any 2000 es va formular el Pla especial d’ordenació viària de l’avinguda de la Granvia en el 
tram comprés entre el carrer de l’Alhambra i el carrer de Can Tries. Aquest Pla especial va establir les 
determinacions urbanístiques per afrontar la transformació viària de la Granvia en el seu primer tram 
de manera conseqüent amb els projectes ja executats des de la plaça de Cerdà a Barcelona i en el 
Projecte de remodelació de la Granvia entre el carrer d’Alhambra i la plaça de Cerdà. Va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 18 d’octubre de 2002. 

Aquest Pla especial va preveure les alineacions, la depressió dels carrils centrals i la construcció de 
laterals urbans a nivell de peu pla. Així, la visió de la nova Granvia es va fer coincidir plenament amb 
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el nou model viari de la ciutat plasmat en el Pla director de la mobilitat sostenible, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 4 de juny de 2002, integrant la xarxa viària local mitjançant les connexions nord-sud. 

En el Pla especial és important el paper atorgat al carrer de les Ciències que, per a la distribució de 
trànsit local, ha d’actuar com a eix paral·lel de reforç als laterals de la nova Granvia i que en el Pla 
director pren tot el seu sentit. 

El Consorci i la seva participació en les actuacions a l’entorn de la Granvia 

El 12 de juny de 2001, el Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la transformació de 
l’avinguda de la Granvia i per a l’ordenació urbanística dels territoris adjacents a l’àmbit del municipi 
de l’Hospitalet de Llobregat, va establir la creació d’un Consorci participat per ambdues 
administracions el qual ha exercit entre d’altres funcions, com administració actuant en la formulació i 
tramitació dels projectes de carreteres i la redacció dels instruments de planejament i de gestió 
urbanístics necessaris. El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió 5 de desembre 
de 2001, va aprovar la integració de l’Ajuntament al nou Consorci i va aprovar els seus estatuts. El 22 
de gener de 2002 (DOGC 31.1.2002) el Govern de la Generalitat acordà la constitució del Consorci 
per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat i els seus estatus. Formalment el 4 de 
febrer de 2002 es va constituir el Consorci. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Plaça Europa 

Font: “La Plaça d'Europa i la transformació  

de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat” /  

Ramon Roger i Casamada (2011) 

 

 

Entre el 2003 i el 2008 el Consorci, amb recursos propis, ha realitzat una inversió d’uns 285 milions 
d’euros en l’operació urbanística més important de l’àrea metropolitana del darrer decenni. Això ha 
significat la creació d’un centre direccional a l’eix de la Granvia, amb 340.000m2 de sostre destinats a 
habitatge, oficines i hotels, incloent-hi tant la reforma de la C-31 com la urbanització dels 300.000 m² 
de la superfície urbana de la nova ciutat inclosa en el Projecte i la nova estació dels FGC, que es va 
posar en funcionament el 13 de maig de 2007. La inversió que el Consorci va dur a terme en aquesta 
infraestructura de transport metropolità assolí la quantitat de 8,2 milions d’euros. 

El Consorci ha estat l’administració actuant en el projecte de renovació de la Granvia i la creació de la 
plaça d’Europa, fet que va suposar també la construcció d’una nova estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) i l’intercanviador amb la L-9. 

El projecte del primer tram de la Granvia ja executat, va transformar 1.700 metres de la seva secció, 
ara urbana. L’amplada de l’avinguda és de 96 metres. La calçada deprimida del tronc central té 30 
metres d’amplada i disposa de tres carrils de tres metres d'ample en cada sentit. En tot aquest tram hi 
ha dues rotondes superficials de gran capacitat, i una part relativament important del tram transformat 
està cobert per lloses, singularment la que constitueix la plaça d’Europa, que té 340 metres de llarg. 
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Mapa d’ordenació en superfície de la plaça Europa d’acord al projecte de Viaplana. 

Font: “La Plaça d'Europa i la transformació de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat” / Ramon Roger i Casamada (2011) 

 

 
Vista de la plaça Europa.  

Font: “La Plaça d'Europa i la transformació de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat” / Ramon Roger i Casamada (2011) 

 

Definició de l’àmbit del PDU 

Cal explicar també que les primeres anàlisis de viabilitat tècnica i econòmica dels anys 2008 i 2009 
varen afectar un territori d’unes 200 hectàrees des de la línia del ferrocarril de Vilanova fins a la llera 
del Llobregat, de manera que s’assolia la reforma total i integral de la Granvia. En l’estudi posterior 
d’ordenació i viabilitat d’aquests àmbits, es varen calibrar de forma més precisa els objectius 
d’intervenció, destacant les modificacions següents: 

- Excloure un tram de l’avinguda de la Granvia entre el carrer del Primer de Maig fins al carrer 
de Miguel Hernández i una parcel·la del barri del Gornal que romandrà com a secció 
provisional de la C-31 fins assolir el total soterrament de les vies ferroviàries d’ADIF. 

- Incorporar els terrenys de Cal Trabal per fer possible la gestió de les zones verdes previstes  
pel PGM i el tractament de les línies elèctriques. 

- Incloure la connexió de la prolongació dels carrers de les Ciències i de la prolongació de Feixa 
Llarga fins arribar a la Zona Franca. 

- Excloure una part dels terrenys de l’Hotel Hesperia Tower, inaugurat oficialment el juny de 
2006, per tractar-se d’una peça ja consolidada. 

- Excloure el domini públic hidràulic del riu Llobregat i bona part de la remodelació del nus de la 
B-20 amb la Granvia. 
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- Afegir una part de Bellvitge per tal de resoldre la problemàtica de la qualificació de centre 
direccional que el PGM va establir al cor d’aquest barri. 

- Delimitar en el règim urbanístic sòl urbà no consolidat, una part dels terrenys confrontant a la 
Carretera del Mig i carrer d’Arquímedes. 

L’àmbit que es proposa del PDU de delimitació constitueix actualment un gran buit urbà entre el riu 
Llobregat i els equipaments existents en el sòl urbà, els hospitals de Bellvitge i de Duran i Reynals, 
travessada  per la Granvia, i per diverses infraestructures que cal redimensionar i ordenar d’acord 
amb les previsions dels plans sectorials. 
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2. Marc legal i contingut del Pla 

2.1. Marc legal 

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del TRLU, mitjançant la incorporació de l’article 157 bis 
i els canvis introduïts en l’article 56 d’aquest mateix text legal, va definir els plans directors urbanístics 
per a la delimitació i ordenació dels sectors d’interès supramunicipal com a l’instrument de 
planejament urbanístic adequat per a l’execució d’actuacions d’especial rellevància social, econòmica 
i de característiques singulars promogudes per l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

Aquests sectors s’han de situar en els àmbits d’interès territorial definits pel planejament territorial i 
han de garantir una bona connectivitat a la xarxa de comunicacions. En el supòsit que l’actuació no 
estigui prevista, es requereix per a la formulació del pla director, l’acord de la CPTUC que reconegui 
l’interès territorial de l’actuació. 

El plans directors urbanístics de delimitació i ordenació dels sectors d’interès supramunicipal poden, 
d’acord amb el que disposa l’article 56.6 del TRLU: 

- Classificar i qualificar el sòl, determinant el sector o sectors de desenvolupament, modificant 
les determinacions del planejament municipal vigent. 

- Establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la documentació pròpies del planejament 
derivat, d’un pla parcial urbanístic o d’un pla de millora urbana, segons la classificació del sòl. 

- Incorporar potestativament els projectes d’urbanització necessaris per a l’execució del sector. 

- Legitimar l’inici de l’execució urbanística sense necessitat de fer l’adaptació prèvia del 
planejament urbanístic general del municipi. 

- Determinar l’administració actuant 

   La competència per acordar la formulació i tramitació d’aquest pla director urbanístic  de delimitació  
correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat, de conformitat amb el que determinen els articles 
76.1, 79 i 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
amb relació a l’article 23.5 i 33.a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

També serà d’aplicació la legislació sectorial concurrent al PDU que es promou i objecte d’aquest 
document, de delimitació i ordenació detallada d’un sector d’interès supramunicipal per a la 
implantació d’activitats d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars. 
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2.2. Tramitació 

El marc legal bàsic de referència d’aquest Pla director urbanístic de delimitació i ordenació detallada 
d’un sector d’interès supramunicipal per a la implantació d’activitats d’especial rellevància social o 
econòmica o de característiques singulars, és la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que crea aquest nou 
tipus de Pla director afegint l’apartat g) a l’article 56 i addicionant l’article 157 bis, al Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

El nou supòsit de plans directors urbanístics de delimitació i ordenació detallada de sectors d’interès 
supramunicipal que introdueix la Llei 3/2012, de 22 de febrer, requereix que, si el Pla Territorial no ha 
previst l’actuació d’interès supramunicipal, per a poder desenvolupar-la, és requisit necessari que la 
Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, abans de la tramitació del Pla Director, 
reconegui l’interès territorial de l’actuació en coherència amb el planejament territorial aplicable.  

D’acord amb el règim competencial establert i vist l’informe de la Comissió de Política Territorial i 
d’Urbanisme de Catalunya de 5 de novembre de 2013, el conseller de Territori i Sostenibilitat va 
determinar, mitjançant resolució de 17 de gener de 2014, el següent: 

“- 1.- Declarar l’interès territorial, als efectes de l’article 157 bis.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la transformació de la Granvia, mitjançant la 
delimitació i l’ordenació de l’àmbit situat en el tram central de la C-31 entre el riu Llobregat i el carrer 
de Miguel Hernández, i entre l’encreuament de la ronda del Litoral amb la C-31 i el nus de la rambla 
de la marina, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat. 

- 2.- Emetre informe favorable en relació amb la proposta de formulació del Pla director urbanístic per 
a la delimitació i ordenació del sector d’interès supramunicipal Granvia-Llobregat, de conformitat al 
que preveu l’article 56 del TRLU.” 

 

Els PDU de delimitació i ordenació d’un sector d’interès supramunicipal per a l’execució directa 
d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica i de característiques singulars classifiquen i 
qualifiquen el sòl i comporten la delimitació de sectors de sòl urbanitzable delimitat o de sòl urbà no 
consolidat; poden modificar les condicions de desenvolupament previstes en el planejament i 
estableixen l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la documentació pròpia d’un pla urbanístic 
derivat.  

L’ordenació detallada del sector que es proposa, al tractar-se d’un sòl urbà no consolidat,  haurà de 
donar compliment als requisits i documentació exigible als plans de millora urbana d’acord amb 
l’article 70 del TRLU, i els articles 91, 84 a 89, 100 i DT 1a i 2a del RLU.  

 

Aquest tipus de Plans directors urbanístics també poden concretar el traçat i les característiques de, 
com a mínim, les obres d’urbanització bàsiques, amb el nivell i documentació dels projectes 
d’urbanització, essent en aquest cas d’aplicació, si s’escau,  l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 96 a 98, del seu Reglament. 

També serà d’aplicació la legislació sectorial concurrent, especialment la ferroviària i de carreteres, al 
Pla director urbanístic que es promou i objecte d’aquest document, de delimitació i ordenació 
detallada d’un sector d’interès supramunicipal per a la implantació d’activitats d’especial rellevància 
social o econòmica o de característiques singulars. 

La tramitació del plans directors urbanístics ve regulada als articles 76.1, 83 i 157 bis del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) i articles 106 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).  

D’acord amb el que estableixen els articles 76.1 i 83.1 del TRLU, cal redactar amb caràcter previ a 
l’aprovació inicial del PDU, un document d’objectius i propòsits generals del referit instrument de 
planejament, que haurà de ser consultat als ajuntaments afectats pel termini d’un mes, i que 
conformarà l’inici del procediment per a la formulació del pla. 
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Pel que fa a la tramitació ambiental del pla, són d’aplicació l’article 86 bis i la disposició transitòria 
divuitena del TRLU i els articles 70 i 115 del RLU, així com els articles 6 i 18 de la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’avaluació ambiental, pel que fa al procediment  i requisits d’avaluació ambiental dels 
instruments de planejament urbanístic. 

Prèviament a la presentació a tràmit del PDU per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o persones que el 
promouen han de presentar el document d’objectius i propòsits, més el DIE (document inicial 
estratègic) a l’òrgan ambiental, sol·licitant l’inici del procediment d’avaluació del pla i l’emissió del 
document de referència. 

En data 11 d’abril de 2014, el Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va 
presentar l’avanç del Pla Director Urbanístic, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar, a fi de sol·licitar l’emissió del document de referència (DR). L’Avanç del Pla Director es va 
sotmetre a informació pública durant 30 dies (maig – juny 2014).  

El contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajustava a les determinacions del punt 
d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006) i a la Llei 
6/2009, d’avaluació de plans i programes. 

Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, la Direcció 
General de Polítiques Ambientals va emetre, amb data 6 de juny de 2014, el Document de Referència 
que determinava l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables, i identificava les administracions públiques afectades i el públic interessat. 

L’òrgan ambiental va efectuar les consultes pertinents a les administracions afectades i al públic 
interessat en referència a l’abasta de l’avaluació. 

Les determinacions del Document de Referència van ser incorporades a l’Estudi Ambiental Estratègic, 
document que substitueix l’anterior Informe de Sostenibilitat Ambiental, requerit segons la Llei 
21/2013, d’avaluació ambiental, aplicable a Catalunya des del mes de desembre de 2014. 

 

Finalitzat el tràmit de consulta i redactat el Pla director la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en data 15 de gener de 2015, va aprovar inicialment el Pla director urbanístic Granvia-
Llobregat 

El document aprovat inicialment va estar sotmès a informació pública durant 45 dies (febrer – març 
2015) i posteriorment es va sotmetre al tràmit d’audiència als ens locals afectats per termini d’un mes. 
Durant ambdós terminis els organismes afectats van emetre els corresponents informes i particulars i 
ajuntaments van presentar escrits d’al·legacions. A conseqüència dels esmentats informes i 
al·legacions, els serveis tècnics de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme han 
elaborat un nou document que, atès l’abast dels canvis es considera modificació substancial del 
primer document i han de donar lloc a una segona aprovació inicial, amb el corresponent tràmit 
d’informació pública, sol·licitud i emissió d’informes per part dels organismes públics afectats, i 
posterior tràmit d’audiència als ajuntaments de l’àmbit. 

La Comissió territorial d’urbanisme competent, previ informe dels redactors estimarà i/o desestimarà 
les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública, i si s’escau, acordarà l’aprovació 
provisional del PDU amb remissió de l’expedient a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya per tal que emeti l’informe previ a la resolució definitiva.  

L’aprovació definitiva, s’acordarà per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat amb expressa 
consideració dels aspectes ambientals. 
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2.3. Contingut i redacció 

Els plans directors urbanístics, d’acord amb l’article 56.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, han 
d'especificar els criteris per fer-ne el seguiment i per a la modificació o la revisió, han d'incloure les 
determinacions adequades per a les finalitats que persegueixen i han de contenir la documentació 
referent als estudis justificatius, a la memòria, a la programació de les actuacions per aplicar-los, les 
bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-los, els plànols d'informació i d'ordenació i les 
normes que s'han de complir obligadament. 

En aquest sentit, aquest PDU  conté la documentació següent: 

1. Document comprensiu 

2. Memòria 

 2.1.  Memòria descriptiva i justificativa 

 2.2.  Memòria de l’ordenació 

3. Normativa urbanística 

4. Documentació gràfica 

5. Estudi ambiental estratègic 

6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

7. Avaluació econòmica i financera 

8. Estudi de sostenibilitat econòmica 

9. Annexos 

 9.1.   Estudi geològic 

 9.2.  Avantprojecte de l’autovia c-31 i accessos entre el c/ de Miguel Hernández i la 
ronda del litoral (B-10), a l’Hospitalet de Llobregat 

 

Pel que fa a la documentació gràfica, està composada pels següents plànols: 

I. Plànols d'informació de l'àmbit d'estudi 
I.01 Marc territorial      1/40.000 

I.02 Emplaçament      1/10.000 

I.03 PTMB: Sistema d’espais oberts i estratègies urbanes  1/5.000  

I.04-1 Planejament vigent. Classificació del sòl   1/5.000  

I.04-2 Planejament vigent. Qualificació del sòl    1/5.000  

I.05 Ortofotomapa      1/5.000  

I.06 Topogràfic       1/5.000  

I.07-1 Usos. Cobertes del sòl     1/5.000  

I.07-2 Edificació existent i alçades edificatòries   1/5.000  

I.08-1 Xarxa de comunicacions viàries    1/5.000  

I.08-2 Xarxa de comunicacions ferroviàries    1/5.000  

I.08-3 Xarxa de vianants i bicicletes     1/5.000  

I.09 Afectacions i servituds sectorials    1/5.000  

I.10 Estructura de la propietat del sòl    1/5.000  

I.11-1 Esquema xarxa de serveis existents: Aigua potable  1/5.000  

I.11-2 Esquema xarxa de serveis existents: Sanejament  1/5.000  

I.11-3 Esquema xarxa de serveis existents: Gas   1/5.000  

I.11-4 Esquema xarxa de serveis existents: Electricitat   1/5.000  

I.11-5 Esquema xarxa de serveis existents: Telefonia    1/5.000  
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O.  Plànols d'ordenació    
O.01 Proposta. Classificació del sòl i delimitació de sectors  1/4.000  

O.02 Proposta. Qualificació del sòl. Àmbit PDU   1/4.000  

O.03a Proposta. Qualificació del sòl. Sector 1    1/2.000  

O.03b Proposta. Qualificació del sòl. Sector 2 i 3   1/2.000  

O.04-1 Esquema xarxa viària dins l’àmbit metropolità   1/10.000  

O.04-2 Proposta. Xarxa viària                                                1/4.000  

O.04-3 Proposta. Xarxa bicicletes                                            1/4.000  

O.05 Afectacions i servituds sectorials    1/4.000  

O.06 Ordenació indicativa /imatge del PDU    1/4.000  

O.07-1 Esquema xarxa de serveis urbanístics. Aigua potable i hidrants 1/4.000  

O.07-2 Esquema xarxa de serveis urbanístics. Sanejament  1/4.000  

O.07-3 Esquema xarxa de serveis urbanístics.  Gas   1/4.000  

O.07-4 Esquema xarxa de serveis urbanístics. Electricitat  1/4.000  

O.07-5 Esquema xarxa de serveis urbanístics. Telefonia  1/4.000  

O.08 Àmbit de suspensió de llicències    1/4.000  

 

Aquest Pla ha estat  redactat i coordinat pels tècnics de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, amb la participació del Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet de 
Llobregat, de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i la Direcció 
General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 
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3. Àmbit i encaix territorial del PDU 

3.1. Àmbit 

L’àmbit de l’actuació abasta 1.045.141 m², que representa quasi el 8 % de la superfície total del terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, situats a banda i banda de la C-31 i integra d’una banda: 

- Els terrenys de Cal Trabal a tocar de l’hospital de Bellvitge, avui conreats de forma majoritària 
on hi trobem 3 masies patrimonials.  

- Al sud de l’actual C-31, incorpora tot l’espai de forma triangular situat entre la ronda i la traça 
del ferrocarril de Vilanova excloent els sòls de l’hospital Duran i Reynals i incorporant els 
terrenys de del club esportiu de tennis, el tanatori municipal les cotxeres de TMB a banda 
d’altres activitats i instal·lacions que ocupen part dels sòls i que no tenen edificació.  

- També s’incorporen dins l’àmbit de l’actuació els sòls a l’entorn de l’estació de metro de 
Bellvitge que avui tenen la qualificació de centre direccional, zona 11, i que estan 
sistematitzades d’espais lliures. 

Una part molt important dels sòls, sobretot situada al sud de la Granvia és de propietat municipal, i 
l’entorn d’aquesta via té una part important de sòls de la Generalitat i el ministeri de Fomento, en canvi 
a la part nord, els sòls conreats de Cal Trabal són de propietat privada 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topogràfic – Estat actual. Font: Pròpia (2015) 

 

Les característiques i usos actuals de la major part dels terrenys que formen part de l’àmbit del són 
conseqüència del procés de metropolització de l’àrea de Barcelona, que ha suposat la instal·lació 
d’activitats, infraestructures i equipaments, generalment de caràcter supramunicipal. 

A l’entorn dels terrenys que són objecte del planejament, actualment hi ha importants complexos 
sanitaris com ara l’Hospital de Bellvitge i el seu campus universitari i l’Hospital Duran i Reynals.  

Dins l’àmbit, hi trobem d’altres dotacions municipals d’àmbit comarcal com ara el Tanatori, les 
instal·lacions del Tennis l’Hospitalet i les cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona.  
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Hi ha també una densa xarxa d’infraestructures vials (la C-31, les rondes de Dalt i del Litoral, els 
enllaços de Bellvitge i del Llobregat), ferroviaris (estació i accessos de Can Tunis, vies de ferrocarril 
de rodalies R-2), de sanejament (col·lectors i interceptor) i energètics (xarxes aèries i subterrànies de 
subministrament elèctric, central elèctrica de Fecsa-Endesa, conduccions de gas), i altres activitats 
que no comporten edificació com ara aparcaments, magatzems i dipòsits, horts intersticials i un llarg 
etcètera. 

El PGM de 1976 va preveure en l’àrea de Cal Trabal uns espais lliures extensos, teòricament 
destinats a esdevenir una zona verda de caràcter metropolità (6c). Tanmateix, la situació d’aquests 
sòls entre infraestructures i franges de protecció de sistemes han estat un factor clarament a la contra 
de les finalitats del planejament, per la serva poca accessibilitat des dels teixits urbans veïns i 
sotmesos com estan a l’afectació de les línies elèctriques d’alta tensió. Aquesta manca de coherència 
ha fet que fins al moment, aquests objectius no hagin estat assolits i els terrenys restin ocupats 
majoritàriament per explotacions agràries de titularitat privada, i algunes activitats de caire 
subindustrial. El resultat de tot plegat és un espai amb gran vocació de centralitat però que manté el 
seu caràcter periurbà, fragmentat, poc o gens integrat amb la resta del territori de l’Hospitalet de 
Llobregat i mal comunicat a nivell metropolità, constituint una de les parts de la ciutat amb una lectura 
més complexa i allunyada, tan de l’ús ciutadà com també del riu Llobregat, el qual resta com un 
objecte aliè, separat per barreres i sobre el qual les operacions presents i futures, haurien de permetre 
la seva restitució i la del seu entorn com a espai de valor paisatgístic, així com la potenciació del seu 
gaudi públic. 
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3.2. El medi físic 

En l’-Estudi ambiental estratègic- del Pla, es descriu amb més detall el medi físic dels terrenys que 
formen part d’aquest PDU. També inclou la descripció d’altre plans i programes que tenen relació amb 
l’àmbit, com són el “Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat” i el “Pla 
d’acció ambiental de l’Agenda 21”. 

L’estudi ambiental incideix, a banda dels aspectes que a continuació s’exposen i es consideren més 
rellevants urbanísticament, en les qüestions següents: Topografia i paisatge, Hidrologia, usos del sòl, 
infraestructures i serveis de mobilitat, riscos tecnològics i servituds sectorials i altres condicionants 
específics de la Granvia o el seu entorn. 

3.2.1. Topografia i paisatge 

L’altitud del terrenys oscil·la entre els 4m i els 9m. Actualment, com a resultat de l’activitat antròpica, hi 
ha multitud de desnivells provocats pels talussos i els talls infraestructurals conformats per material de 
reblert i estructures que arriben a sumar alguns punts a la cota 13-15 m.  

El riu Llobregat és l’element hidrològic essencial de l’àmbit. De fet, a pocs metres a l’oest de l’àmbit  
transcorre el riu, tot i que degut a la forta pressió d’infraestructures esmentades, aquest no té un 
efecte directe en el paisatge de l’àmbit d’estudi.   

La possibilitat d’inundació d’aquesta àrea no ve donada tant pel que fa als desbordaments del riu 
Llobregat sinó per la manca de desguàs de les aigües pluvials i proximitat al nivell freàtic. 

Cal destacar que a la part dels camps de la Feixa Llarga es conserva encara una xarxa de regs i 
sèquies, una estructura relicte al municipi, ja que la resta de les terres de regadiu que hi havia a 
l’Hospitalet ja han estat totalment transformades i urbanitzades. 

Històricament la zona de la Marina ha estat una àrea de conreu que es va anar imposant als 
aiguamolls propis de les zones deltaiques que progressivament van ser dessecats. El regadiu es va 
generalitzar després de la inauguració del Canal de la Infanta (1819) del qual derivaven un seguit de 
sèquies que s’anaven ramificant en canalons i regs. 

L’àrea de Cal Trabal se situa en el límit de l’anomenat Corredor del Llobregat, paisatge d’atenció 
especial, que a la vegada conforma el límit oest de la ciutat. Aquest fet demostra la necessitat d’un 
projecte vertebrador entre els espais urbans de la ciutat i naturals de l’eix fluvial del riu Llobregat i tot 
el seu entorn agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa 1946 

Font: ICGC 
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3.2.2. Sistema hídric 

A l’Hospitalet les condicions climàtiques són típicament mediterrànies amb una temperatura mitjana 
anual de 16,5 °C i una pluviositat anual mitjana de 591,2 l/m2. 

El Llobregat té un règim hidrològic típicament mediterrani, caracteritzat per una forta irregularitat, tant 
anual com interanual. Normalment, les aportacions màximes es presenten a la primavera i a la tardor, 
coincidint amb les màximes del règim pluviomètric. El cabal mitjà anual mesurat al Prat de Llobregat 
és de 18,22 m3/s. Les grans avingudes solen donar-se a la tardor amb cabals que històricament 
s’havien elevat fins els 3.000 m3/s1. En episodis de gran pluja local, per temporal de llevant, una part 
de la Marina de l’Hospitalet és susceptible d’inundació. 

Efectivament, la Marina de l'Hospitalet, atesa la seva morfologia de terrenys deltaics plans amb una 
escassa cota mitjana (de +6 metres), ha presentat, històricament, un risc elevat d’inundació tant per 
les periòdiques crescudes del riu Llobregat com per l’aigua provinent de les conques dels diversos 
torrents i rieres que davallen dels estreps de la Serra de Collserola. Per tal d’evitar les inundacions 
provinents de la llera del Llobregat en moments de gran avinguda a la Vall Baixa i el Delta es va 
canalitzar el riu i es van elevar terraplens. A l’altura de la Granvia aquests terraplens tenen una cota 
de +9,5 m. Aquest nivell de protecció del riu i la presència de la ronda del Litoral i de la via del 
ferrocarril de mercaderies dels FGC, tenen un efecte de barrera que és un obstacle a les grans 
inundacions, però que al mateix temps dificulten el drenatge superficial natural del terreny cap el riu 
Llobregat. Les recents intervencions a la xarxa de col·lectors, d’entre les quals destaca la construcció 
de l’interceptor de la Zona Franca amb la bassa de laminació, que permet desguassar directament al 
riu una part important de les conques locals, en els moments d’alternança del nivell d’aportació en la 
llera del Llobregat, han millorat aquesta situació. 

El Llobregat ha estat secularment explotat per l’home i fins els anys noranta havia estat usat 
intensivament, amb fortes captacions per a reg i per a indústria i també per a consum humà (plantes 
de Sant Joan Despí, Abrera i Aigües del Prat). Un tema ambiental crucial, atès el caràcter deltaic del 
territori estudiat, és el dels aqüífers, tant el superficial com el profund. 

Pel que fa a l’aqüífer profund, la zona d’estudi queda compresa en el sistema d’aqüífers de la Vall 
Baixa i del Delta del Llobregat, aqüífer protegit i reserva estratègica de subministrament d’aigua a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La urbanització i construcció de noves instal·lacions a la Marina han evitat afeccions a l’aqüífer 
superficial que, bàsicament, poden provocar 2 tipus d’efectes: a) L’efecte de la pantalla o barrera que 
poden exercir les noves estructures construïdes en el flux natural de l'aqüífer fan que s’elevi el nivell 
piezomètric aigües amunt i que descendeix aigües avall. Aquest efecte pot causar problemes en les 
pròpies edificacions així com una inadequada renovació de les aigües subterrànies amb el risc de 
malmetre la seva qualitat; i b). L’efecte dren consisteix en la pèrdua d’aigua de l’aqüífer que filtra cap a 
la infraestructura. Aquesta pèrdua, que es pot donar tant en la fase de construcció com en la d’ús de 
la infraestructura, pot facilitar la intrusió salina. 

Addicionalment, s’ha de considerar la possible afectació de l’aqüífer profund i tenir en compte que una 
successió d’afectacions sobre l’aqüífer superficial no ha de repercutir en l’equilibri entre la càrrega i les 
extraccions, fet que, sobretot en episodis de sobreexplotació por agreujar els problemes de 
contaminació i de la intrusió salina de l’aqüífer profund. 

Per tot això, en la futura formulació de les figures de planejament urbanístic i en els projectes 
d’infraestructures caldrà tenir una cura especial en el disseny i dimensió de les noves xarxes de 
desguàs i la seva incidència en els col·lectors actuals, així com considerar les possibles afectacions 
als aqüífers.  

 

3.2.3. Usos del sòl 

En l’entorn dels terrenys objecte del PDU actualment hi ha importants complexos sanitaris com ara 
l’Hospital de Bellvitge i el seu campus universitari i l’Hospital Duran i Reynals. Dins de l’àmbit,  se 
situen altres dotacions municipals i d’àmbit comarcal com ara el Tanatori, les instal·lacions del Tennis 
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l’Hospitalet i les cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona. Hi ha també una densa xarxa 
d’infraestructures vials (la C�31, les rondes de Dalt i del Litoral, els enllaços de Bellvitge i del 
Llobregat), ferroviaris (estació i accessos de Can Tunis, vies de ferrocarril de rodalies R-2), de 
sanejament (col·lectors i interceptor) i energètics (xarxes aèries i subterrànies de subministrament 
elèctric, central elèctrica de Fecsa-Endesa, conduccions de gas), i altres activitats que no comporten 
edificació com ara aparcaments, magatzems i dipòsits, horts intersticials i un llarg etcètera. 

Els conreus de l’àrea de Cal Trabal segueixen la tendència del delta, el conreu de certs tipus de 
gramínies s’ha anat substituint per zones de regadiu, gràcies al subministrament d’aigua del Canal de 
la Infanta. 

En els extrems nord i sud d’aquesta àrea, cal fer esment de certs espais que malgrat  tenen poca 
superfície respecte el total tenen unes característiques diferents a la resta: avui desnaturalitzats. Al 
sud és el resultat de la construcció de la cua de maniobres de la línia de Metro L-1 que va suposar 
moviments de terres i construcció d’una llosa. Al nord, s’han ocupat diverses part a l’entorn de la 
masia de Ca l’Esquerrer  com aparcament i magatzems. 

A la part sud de l’àmbit per sota la Granvia i l’extrem nord-oest domina el sòl urbanitzat, les 
infraestructures i serveis i activitats no reglades tals com dipòsits de runes, ferralla i vehicles. 

L’àmbit que es proposa del Pla director urbanístic de delimitació constitueix actualment un gran buit 
urbà entre el riu Llobregat i els equipaments existents en el sòl urbà, els centres hospitalaris, 
travessada  per la Granvia, i altres infraestructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Informació. Usos. Cobertes del sòl. 

Font: PDU Granvia-Llobregat (juny 2016) 
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3.2.4. Infraestructures i serveis de mobilitat 

L’àmbit d’estudi està situat en un enclavament estratègic de Catalunya, molt a prop de l’Aeroport del 
Prat, el Port de Barcelona i de la capital catalana. Aquest fet fa que per l’entorn s’hi localitzin 
infraestructures d’alta capacitat importants, que actuen com a barreres arquitectòniques, dificultant la 
permeabilitat al voltant de la zona d’estudi. 

Diferents infraestructures ferroviàries transcorren per l’àmbit:   

- Línia de la costa – Rodalies (Ministeri de Foment – ADIF) 

- Línia alta velocitat – Madrid-Barcelona (Ministeri de Foment – ADIF) 

- Línia mercaderies ample mixte (Ministeri de Foment – ADIF) 

- Línia mercaderies ample mètric (Generalitat de Catalunya – FGC) 

- Línia L1 (Generalitat de Catalunya – TMB) 

Al lateral oest-est de la zona en estudi només hi ha permeabilitat a través del carretera del Mig però 
en direcció nord-sud existeix l’avinguda Vilanova, l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge i la Rambla de 
la Marina. 

En l’àmbit d’estudi s’encreuen 3 grans eixos viaris: la C-31, C-32 i A-2. 

D’una banda trobem l’autopista C-32, que a les immediacions del sector d’estudi és també la ronda de 
Dalt (B-20). De l’altra hi ha l’autovia A-2, un segon gran eix que circula proper al sector i que també 
coincideix amb la ronda del Litoral (B-10). Finalment, limitant el sector pel seu costat sud/sud-est, es 
troba l’extrem de la Granvia que després del nus passa a denominar-se C-31 (coneguda també com 
l’autovia de Castelldefels). 

Els principals eixos d’accés a l’aeroport de Barcelona són la C-32 i la C-31,mentre que per accedir al 
Port de Barcelona s’utilitza la ronda de Litoral (B-10). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autovies i autopistes de l’àmbit d’estudi. Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (2016) 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      25 

 

A nivell local, els vials principals són: 

- El Carrer de les Ciències: Discorre de manera paral·lela a la Granvia, però funciona a nivell 
local. Actualment, el ferrocarril representa una barrera per aquesta via. El PDU proposa  
allargar aquest carrer des del carrer de la Feixa Llarga fins al carrer Primer de Maig. 

- La Rambla Marina: Es tracta d’una de les vies de més rellevància de l’àmbit d’estudi, ja que 
connecta la part nord del centre de l’Hospitalet de Llobregat fins a la part sud de l’àmbit i arriba 
fins al Polígon de la Zona Franca (atorgant una permeabilitat nord-sud). La parada de metro 
Bellvitge es troba en aquest carrer. 

- Mare de Déu de Bellvitge – Camí Pau Redó: És un altra via destacada en aquest estudi. No 
està directament connectada amb el tronc central de la Granvia (de fet la travessa per sobre 
mitjançant un pont), però es tracta d’un dels connectors més importants entre les parts nord i 
sud, l’Hospital de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, a tenir en compte. A la part sud de 
Granvia, dóna accés al Tanatori, al esmentat Institut i a les pistes de Tennis. 

- Carretera de Feixa Llarga: Dóna servei a la zona de l’Hospital de Bellvitge, a la façana nord 
de l’àmbit. Aquest vial actualment no té continuïtat fins el que seria la façana sud de la 
Granvia. 

- Les Avingudes d’Amèrica i Vilanova: Discorren paral·lelament a les vies ferroviàries. 
L’Avinguda d’Amèrica va des de la part nord fins al carrer dels Motors, a la part sud de la 
Granvia. L’estació de Bellvitge (de Rodalies-Renfe) s’ubica a la pròpia avinguda d’Amèrica 
mentre que l’estació del Gornal (de FGC) ho fa a l’avinguda de Vilanova, que a la vegada es  
connecta amb la av. Carmen Amaya. 

- L’Avinguda de Carmen Amaya: Dóna accés al costat nord de la Granvia sense creuar-la. A 
l’avinguda de Carmen Amaya es troba la sortida de l’estació Gornal dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, té una importància fonamental pel que fa a la 
intermodalitat i accessibilitat 

 

3.2.5. Altres condicionants: Projectes i obres rellevants a l’entorn de la C-31 

Desviament del col·lector Gornal i actuacions ferroviàries 

Dues obres de gran envergadura haurien d’haver suposat variacions importants dels nivells de 
permeabilitat entre barris: la construcció de la línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera 
Francesa, i el soterrament de la línia de rodalies. Aquest últim projecte està pendent de licitació de les 
obres per part del Ministerio de Fomento, sense calendari. 

La topografia i la incompatibilitat dels canals de pas d’unes infraestructures de tal envergadura, 
provoquen afeccions derivades en altres infraestructures. En concret, el col·lector Gornal que va 
resultar desviat en la construcció de la primera fase del soterrament de la Granvia, es veu ara afectat 
pels projecte ferroviaris esmentats. Ara la solució passa per un nou desviament del col·lector, 
compatibilitzant la rasant del mateix amb la línia d’Alta Velocitat, Renfe-Rodalies i el soterrament de la 
Granvia. 

La traça del col·lector Gornal comença a nivell on l’antic desviament enfila l’avinguda Vilanova. Aquí 
l’intercepta i la creua perpendicularment, per sobre les futures línies ferroviàries soterrades. Segons la 
informació de que es disposa, les obres del col·lector no produiran cap afecció a dites línies, doncs ja 
seran soterrades al moment de fer les obres, i es disposa de gàlib suficient com per passar per sobre. 
L’única actuació serà trencar les pantalles en el seu últim tram que hauran servit per formar els túnels. 

El col·lector discorre, un cop passada la Granvia, sensiblement paral·lel al carrer de les Ciències, per 
anar finalment a entroncar a una obra existent: l’IZF (col·lector interceptor de la Zona Franca o dit 
també, bassa de la Torre Gran), l’aprofitament de la qual es veu viable.  

El pas per sota la futura Granvia s’ha previst mitjançant la construcció de pantalles, per donar més 
estabilitat al conjunt i amb l’objectiu d’assegurar la màxima estanqueïtat.  
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Estació de metro de l’Hospital de Bellvitge 

L’estació de l’Hospital de Bellvitge, abans denominada Feixa Llarga, és un dels finals de la línia L1. 

En servei des de l’any 1989, l’estació està situada entre l’Hospital i la Granvia. L’estació té un sol 
accés situat a l’aparcament de l’Hospital, amb escala i ascensor. 

En el nivell inferior, l’estació consta de dues vies amb andanes laterals de 96 metres de longitud, que 
té la seva continuïtat amb la cua de maniobres amb tres vies, i dues vies addicionals per a 
estacionament dels trens. 

S’han realitzat les obres de construcció de la cua de maniobres de tota la L-1 de Metro i queda 
pendent l’aprovació d’un projecte de prolongació de la L-1 fins al Prat de Llobregat d’acord amb les 
previsions dels successius plans directors d’infraestructures. 

 

3.2.6. Riscos tecnològics 

Risc químic per establiments industrials (PLASEQCAT) 

A les proximitats de l’àmbit, sobre tot al sud, es localitzen establiments de risc químic per motiu de la 
manipulació de substàncies perilloses que estan inclosos al Pla d’emergència Plaseqcat. Tots els 
establiments identificats estan afectats per la normativa Seveso d’accidents greus.  

Els establiments de risc alt amb perímetre de les instal·lacions de risc alt que poden arribar a afectar a 
l’àmbit proposta pel PDU són: 

 

· RA1. Barcelonesa de Drogas y Productos químicos, SA 

· RA2. Huntsman Surfactants Science Ibérica, SL 

· RA3. Bayer Materialscience 

· RA4. Basf Española, SL –Zona Franca� 

· RA5. Coplosa, SA 

I establiments amb perímetre de les instal·lacions de risc baix són:  

· RB1. Basf Española, SL 

· RB2. Cromogenia Units, SA (antiga Sida, SA) 

· RB3. Cromogenia Units, SA 

Malgrat l’avaluació ambiental ens indica d’un impacte de risc tecnològic negatiu-sever, en conclusió, 
l’àmbit es troba en zona d’alerta, però fora de les zones d’intervenció dels establiments industrials de 
risc alt.  

Risc per transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) 

En resum es pot establir que existeix un risc baix pel que fa al transport de mercaderies perilloses en 
l’eix del projecte: la Granvia.  

A la Ronda litoral s’estableix un risc molt important degut al nivell de flux de la xarxa viaria i un nivell 
de perill molt alt per transport viari de mercaderies perilloses que caldrà considerar adequadament. 

A banda, pel que fa al transport de mercaderies per ferrocarril, el TRANSCAT qualifica de risc mig al 
tram del nus de Castellbisbal / sud-Barcelona entrada i risc moderat al tram BCN Can Tunis / Zona 
Franca degut al nivell de flux per trams de la xarxa ferroviària. Així mateix, es planteja un nivell de 
perill alt per transport ferroviari de mercaderies perilloses que no afectaria directament a l’àmbit 
d’estudi del PDU. 
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3.2.7. Servituds aeronàutiques 

La totalitat de l’àmbit del PDU està inclòs dins les zones de servituds aeronàutiques corresponents a 
l’Aeroport Barcelona-El Prat. En particular, l’àmbit d’estudi resta subjecte per: 

· La superfície cònica 

· La superfície de pujada en l’enlairament 

· La superfícies d’aproximació frustrada de les maniobres VOR-DME i LO-LM 

· La superfície de limitació d’alçades del radar, entre altres.  

Des de la Direcció General d’Aviació Civil es determinen les línies limitadores de les servituds 
aeronàutiques que determinen les alçades respecte el nivell del mar que no pot sobrepassar cap 
construcció (inclosos tots els elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc.). 

El PDU haurà d’ajustar a aquestes limitacions i incorporar entre els seus plànols normatius, els plànols 
de servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, fer referència normativa a les servituds 
aeronàutiques i incorporar la subjecció a la servitud de limitació d’activitats.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servituds aeronàutiques. Font: Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea (juliol 2015) 
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3.3. Patrimoni cultural 

L’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat consta amb un “Pla especial de protecció del Patrimoni 
Arquitectònic” aprovat definitivament el 19 de setembre de 2001.  

Aquest Pla inclou les masies catalogades de Cal Trabal, Ca l’Esquerrer i Cal Masover Nou dins l’àmbit 
del PDU. La protecció dels edificis individualment catalogats s’estableix conforme als seus valors i 
significació en cada situació concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació de les masies existents. Font pròpia (2016) 

Cal Trabal 

Cal Trabal, dins l’àmbit del PDU, on domina el caràcter clarament agrari és testimoni del passat 
agrícola de la ciutat, guarda vestigis de l’antic conreu de la vinya. Es tracta d’una masia bastida o 
reformada del segle XVIII. 

D’acord amb el Pla especial té un nivell de protecció B: Integral, reservant les terres del seu entorn i 
fent extensiva la protecció a l’era. El nivell de protecció B protegeix els edificis de singular valor. Les 
actuacions permeses s’encaminaran a la restitució dels seus valors primitius mitjançant projectes 
unitaris de reforma i restauració. 

Cal Trabal 

Ca l’Esquerrer 

Cal Masover Nou 

Masia de Rovira 
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Vista de Cal Trabal  

Font pròpia (2016) 

 

 

 

 

 

 

Cal Masover 

La primera referència escrita de la masia de Cal Masover Nou és de l’any 1863. Té un nivell de 
protecció C: Façanes i volumetria. El novell C es refereix a la protecció dels edificis el valor dels quals 
resideix principalment en la seva estructuració tipològica, exteriorment reflectida en la façana i 
interiorment en la disposició de la seva estructura general així com en determinats espais, com 
vestíbuls i caixes d’escala. Aquestes parts o elements estaran específicament protegits, essent 
susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin aquelles. 

La masia necessita d’una urgent rehabilitació integral, ja que es troba en un estat de degradació 
considerable. Caldria consolidar l’estructura, amb aparents signes de fractura de les crugies. 
Igualment, la coberta haurà de recuperar la seva estructura de teulada, sense que en aquesta obra es 
vegi alterat el seu caràcter i materials. 

 

 

Vista de Cal Masover Nou 

Font pròpia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca l’Esquerrer, 

Pel que fa a Ca l’Esquerrer, la construcció original data de l’any 1572. La masia se situa en el límit 
amb el terme municipal de Cornellà. Conserva bona part de l’estructura el segle XVI, malgrat l’entorn 
de la propietat s’hagi desnaturalitzat totalment i només quedin jardins adjacents a la construcció 
principal. 

Se li confereix dos nivells de protecció B i F. El nivell B es determina per edificis de singular valor i en 
aquest cas es refereix a una protecció integral del cos principal de la masia. I el nivell F es tracta d’un 
grau protecció arqueològica preventiva. Comporta que prèviament a qualsevol actuació constructiva, o 
planificada dintre del procés constructiu, s’hagi de dur a terme una prospecció arqueològica 
científicament garantida de la zona, per ser susceptible la mateixa de contenir restes o d’aportar 
dades d’interès arqueològic. 
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Imatge de Ca l’Esquerrer.  

Font: Pla especial de protecció del  

Patrimoni Arquitectònic (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sud de la Granvia se situa també la masia de Rovira, pràcticament envoltada per les instal·lacions 
del Club de tennis de l’Hospitalet. 

 

 

 

Vista de la Masia de Rovira 

Font pròpia (2016) 
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3.4. Caracterització socioeconòmica 

1. Introducció 

El municipi de l’Hospitalet de Llobregat, és el segon en nombre d’habitants de Catalunya,i té una 
superfície de 12,49 Km2. Està situat al sud-oest de la ciutat de Barcelona, i és un dels cinc municipis 
que conformen la comarca del Barcelonès. Morfològicament forma part del pla de Barcelona, a 
l’esquerra de la riba del riu Llobregat, i fa frontera amb la comarca del Baix Llobregat. 

Respecte a l’evolució de la població es constata que des de 1900, quan la població no arribava ni als 
cinc mil habitants, i fins a l’actualitat, amb més d’un quart de milió, ha experimentat canvis molt 
significatius, des del punt de vista demogràfic, econòmic i social, i també urbanístic.  

La seva localització, al costat de la ciutat de Barcelona, motor econòmic i social de Catalunya, ha 
estat clau en el seu desenvolupament. En les dècades dels cinquanta i seixanta del segle passat,va 
actuar com a plataforma residencial quasi de manera exclusiva, aportant sòl lliure disponible i més 
barat que a la capital. Per aquesta raó en el seu àmbit territorial, anirà acollint part dels nous vinguts 
arribats d’altres llocs de l’Estat espanyol,en l’allau migratori de meitats del segle XX.  

Aquest allau està constituït principalment per treballadors que deixen els seus llocs d’origen, i 
s’incorporen com a treballadors sobretot al sector industrial, a les noves zones urbanes sorgides 
precisament a remolc del fenomen de la industrialització.  

Respecte la metodologia emprada, s’han utilitzat les fonts estadístiques demogràfiques oficials 
(IDESCAT), les municipals (Anuari estadístic de la ciutat de l’Hospitalet) i les de la Diputació de 
Barcelona. Les dades recopilades s’han treballat per analitzar els comportaments demogràfics, socials 
i econòmics del municipi. Els períodes temporals, s’han ajustat tant a les dades disponibles, com a les 
particularitats de les característiques temàtiques estudiades. 
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Evolució de la població
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2. Els diferents factors de l’evolució de la població 

L’any 1950 la ciutat havia crescut catorze vegades respecte la de 1900. El 1972 ja havia assolit un 
quart de milió, un creixement realment extraordinari i complexa de gestionar a nivell infraestructural, 
per la dificultat de fer créixer els serveis, els equipaments, els vials, etc.,en sintonia amb les 
necessitats poblacionals. L’any 1981 s’assoleix el valor més alt de la sèrie, amb 295.073 habitants, 
que significava haver-la triplicat amb nomes trenta anys. 

A partir d’aquest màxim, la població comença a davallar, ja sigui pel retorn dels emigrants als seus 
llocs d’origen, per la finalització del cicle de més creixement vegetatiu produït a principis dels vuitanta, 
i el conseqüent inici del procés d’envelliment de la població. L’any 2000 per aquetes causes, la 
població havia disminuït fins a els 241.782 habitants, el valor més baix d’aquest període, coincidint 
també amb el decreixement generalitzat de la població a tot el país (taxes de natalitat a la baixa, lògic 
increment de la de mortalitat, malgrat l’augment de l’esperança de vida).  

En els següents anys s’inicia una recuperació, que es fa molt més evident entre 2004 i 2010, quan la 
població assoleix la xifra de 258.642 habitants, producte de l’arribada d’emigrants estrangers, que no 
solament recuperen efectius, sinó que reverteixen la tendència al decreixement. No obstant això, 
aquest fenomen és menys important que en altres ciutats catalanes, ja que la seva localització al 
costat de Barcelona condiciona la disponibilitat de sòl (quasi inexistent) i el preu d’aquest, per sobre 
de les possibilitats de molts dels interessats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat passa de ser una ciutat amb poques funcions urbanes (al principi quasi 
exclusivament ciutat dormitori) fins els anys setanta del segle passat, a reivindicar el seu paper 
jeràrquic com a segona ciutat de Catalunya. A partir dels vuitanta es reinventa i va ampliant el nombre 
de funcions que desenvolupa, producte de la rellevància que de fet li dóna tant el seu pes poblacional, 
com la seva localització a redós de Barcelona,capital de Catalunya, que ja no pot créixer més, i on el 
preu del sòl encara és més elevat que a la ciutat objecte de l’estudi. 

2.1. Piràmide d’edats 2000 i 2015 

S’ha analitzat l’estructura d’edats i gènere realitzant les piràmides dels anys 2000 i 2015. S’han 
considerat aquests dos anys en que els cicles demogràfics mostren comportaments diferenciats, la 
qual cosa ajuda a interpretar la seva evolució al llarg d’aquest setze anys. 

La piràmide d’edats de l’any 2000, reprodueix una població clarament regressiva, on els primers 
quinquennis s’han reduït considerablement respecte als següents, en un moment on la població total 
(241.782) assoleix el valor més baix de la sèrie des de l’any 1970. Aquest nous efectius difícilment 
podrien reemplaçar les generacions que els han precedit, per mantenir o incrementar la població, en 
canvi els efectius de 65 i més ja representen un percentatge, quasi sis punts més que el dels infants, 
mostrant un envelliment de la població.  
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A la piràmide d’edats de l’any 2015, s’observa el canvi de cicle demogràfic que hi ha hagut en els 
darrers quinze anys, i que ha revertit el decreixement que s’observava l’any 2000, per el creixement 
que s’inicia ja l’any següent, tot i que es manifestarà de manera més important entre els anys 2008 i 
2010, quan a les entrades d’estrangers que hi ha des de 2001, s’hi sumarà l’arribada de les seves 
famílies (reagrupament familiar), i la dinàmica de reproducció autòctona, que se afegirà a la dels 
nouvinguts. 

No obstant això, el cas de l’Hospitalet de Llobregat és peculiar, ja que l’important arribada d’efectius 
que es dóna entre el 2000 i el 2010 a quasi tot el país, té una incidència menor en aquest municipi, 
com a mínim per dues raons. Té poc sòl disponible per a nous habitatges,i aquest és car, per la 
proximitat amb el motor econòmic de Catalunya, la ciutat de Barcelona. 

La població total el 2015 és de 252.171 efectius, és comptabilitza un creixement del 4,30% de la 
població respecte la dada del 2000. No és el més important d’aquests anys, que es dóna l’any 2010, 
quan el percentatge puja fins el 7%, precisament l’any següent s’inicia una gradual davallada, 
associada sobretot al saldo migratori negatiu i a la baixada de la taxa de natalitat. 

2.2. La població estrangera 

La migració suposarà l’esperó de creixement de la primera dècada del segle XXI, ja que el municipi 
que l’any 2000 tenia 241.782 habitants, n‘assolirà fins a 258.642 l’any 2010, màxim del darrer període 
estudiat. Aquest increment del 7% cal considerar-lo en gran mesura com a conseqüència de l’entrada 
de la població forana. L’any 1996 aquests representaven un escàs 1,14% del total de la població, i 
quinze anys més tard el 24,05% (2011). Poc després començarà altre cop a davallar, i l’any 2014ja 
està per sota del 20% del total de la població (19,06%), reflex del procés generalitzat de 
desacceleració que la situació econòmica incentiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als col·lectius de migrants més representats aquests darrers vint anys:  

L’any 1996, quan el pes d’aquest serà baix respecte la població total, predominava els marroquins 
amb més del 35% del total, els seguien els dominicans; i bolivians, equatorians i paquistanesos tenien 
valors per sota de l’1%.L’any 2001, la presència més significativa ja era la dels equatorians, 1 de cada 
quatre emigrants, els seguien els marroquins, amb quasi un 21%. L’any 2006 els equatorians seguien 
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primers tot i que havien baixat fins el 23,6%, i els bolivians, ja eren els segons, assolint un 15,01% del 
total. L’any 2011 els dos primers eren els equatorians i els bolivians amb una mica més del 17%, els 
marroquins estaven per sota del 10%, i dominicans i paquistanesos lleugerament per sobre del 6%.  

El 2014 els bolivians continuàvem en primer lloci representaven el 13,51% dels emigrants, els 
marroquins havien tornat a assolir el segon lloc amb un 11,63%, i els equatorians havien passat al 
tercer lloc,baixant fins el 10,39%. Els dominicans, que han estat els més estables al llarg d’aquest 
període estan lleugerament per sobre del 7% i els paquistanesos que han anat consolidant la seva 
posició en els darrers anys,arriben quasi al 8%. 

2.3. Projeccions de la població 

La projecció es realitza per avaluar quins seran els valors poblacionals del municipi en els propers 
anys. S’ha considerat la població projectada l’1 de gener, utilitzant l’escenari mitjà de la base 
2013.L’elaboració del mètode parteix de la consideració dels components de creixement demogràfic: 
naixements, defuncions i migracions. Es projecten catorze anys, dels que tres ja es tenen dades reals 
(del Padró), la qual cosa permet cert testeig de la qualitat de la projecció futura. L’àmbit considerat és 
el comarcal. 

Per arribar a les dades municipals s’han fet extrapolacions considerant la projecció comarcal que es 
va fer en aquell moment, comparat amb les dades reals dels primers tres anys considerats (2013-15), 
tant a nivell comarcal com municipal. 

 

 

 

 

 

En la projecció comarcal, es suposen uns anys de pèrdua de població fins el 2018, l’any següent ja hi 
ha petits increments que es van mantenint fins el 2026. Els percentatges estan en tots els casos per 
sota de l’1%. Pel que fa a les dades reals del Padró ja disponibles dels anys, 2013, 2014 i 2015, 
s’observa que la disminució és menor que la projectada. Es considera que els tres primers anys de la 
projecció la població comarcal disminuirà en 37.506 habitants, i a la realitat només n’ha perdut 15.293. 

El que sembla confirmar-se, sobretot en el municipi objecte d’estudi, és la disminució de la població 
des del 2010, pel que segurament si no hi ha canvis externs a la dinàmica demogràfica del creixement 
natural, seguirà aquesta tendència en els propers anys. De fet des del 2011 han perdut 6.471 
habitants que representa 2,5% si considerem el valor de referència el més alt de la sèrie, l’any 2010, 
que encara que fora de la cronologia de la projecció, permet veure aquesta inèrcia poblacional. 

Donat que en els primers tres anys dels que ja tenim dades reals, s’observa que l’escenari mitjà ha 
tendit a marcar més disminució del que ha estat a la realitat, considerem que la població de 
l’Hospitalet de Llobregat creixerà una mica més, aproximadament un12,5% del projectat a nivell 
comarcal entre el 2013 i el 2026, pel que al finalitzar el període cronològic marcat per la projecció,es 
podria considerar una població aproximada de 253.724 habitants, 1.553 habitants més dels que tenia 
l’any 2015. 

3. Activitats econòmiques i la seva relació amb els ciutadans 

En els anys cinquanta del segle passat, a l’Hospitalet de Llobregat, l’agricultura i l’industria eren els 
sectors econòmics de referència. El primer va anar davallant a mida que la ciutat creixia, juntament 
amb la desaparició dels camps de conreus, i mentre l’industria anava prenen el relleu econòmic. Pel 
que fa a l’industria, en els anys avaluat s’ha anat experimentant canvis que han fet fluctua la seva 
participació al PIB i llocs de treball oferts. La construcció i l’industria des de 2007 i fins a l’actualitat 
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han anat perdent pes, tot i que el fort decreixement que s’aprecia entre 2008 i 2012, ha anat minorant 
a partir de 2013 aconseguint frenar la caiguda.  

 

 

 

 

 

 

El sector serveis que considera un apartat molt ampli del que esmentem com a sector terciari, 
representa més del 70% de les activitats econòmiques del municipi, valors que es consideren normals 
en les societats terciaritzades com aquesta. No obstant, s’aprecia la baixada del volum d’empreses 
d’aquest sector en el període més dur de la crisi econòmica, tot i haver guanyat percentatge de 
presència, per la pèrdua en els altres sectors d’activitat econòmica. 

3.1. Indicadors econòmics  

En el gràfic de la participació dels diferents sectors econòmics en el producte interior brut (PIB)de 
l’Hospitalet de Llobregat, s’observa l’evolució de la participació de cada un d’ell sen els anys 2010-
2012. Les activitats agràries ja quasi no participen del repartiment i ni apareixen al gràfic, i la 
construcció, anteriorment amb valors més alts, aporta escassament un 10%, el sector industrial també 
ha anat minorant el seu pes, que el 2012 està per sota del 8%. En canvi el sector serveis els dos 
darrers anys consignats, representa més del 80% dels béns i serveis produïts al municipi. 

 

 

 

 

Les dades de l’Hospitalet de Llobregat del darrer any que es tenen dades oficials (2012) s’han 
comparat amb les de la comarca i Catalunya. El Barcelonès, la comarca més petita, i on el sectors 
serveis té un protagonisme més significatiu per la presència de la capital de Catalunya, s’observa que 
l’Hospitalet de Llobregat tenint valors molt alts, són més baixos que aquests. 

Pel que fa al producte interior brut per habitant, en el període cronològic que va des de 2001 i fins 
2012, i comparant-lo amb la comarca del Barcelonès i amb Catalunya, el municipi sempre està per 
sota dels altres dos àmbits. El Barcelonès en tota la sèrie estudiada és el que té les dades més altes, 
altre cop el paper de la renda barcelonina incideix a l’alça en el comportament comarcal. L’any 2001 
l’Hospitalet tenia valors molt baixos, que ha anat millorant a partir de 2006. En el període més 
complicat de la crisi econòmica va davallar però menys que els altres que tenien valors més alts, 
mostrant en els darrers anys, uns increments relatius superiors als comarcals i nacionals. 
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Quan es compara la renda familiar disponible bruta (RFDB) entre els anys 2006 i el 2012, s’observa 
que l’Hospitalet de Llobregat en el primer període està molt per sota de les mitjanes comarcals i 
nacionals. El canvi de cicle ja s’aprecia l’any següent, i en el bienni 2009-10 és més important en el 
municipi estudiat, on s’hi reflexa clarament la crisi econòmica conjuntural,que afecta directament els 
ingressos de que disposen els residents en el municipi. No obstant això, entre l’any 2010 i el 
2011l’esmentat indicador puja de manera significativa, la qual cosa possibilita assolir l’any següent un 
valor igual al de la mitjana de Catalunya. Aquest trajecte cronològic situa el municipi en una situació 
de normalitat que no havia assolit fins aleshores. 

Els indicadors referits ens situen de manera global en els comportaments lligats a les activitats 
econòmiques, i aquesta activitat incideix directament amb les possibilitats laborals dels ciutadans, tant 
pel que fa a número de llocs de treball que ofereix el municipi com dels actius que participen de les 
diferents iniciatives comarcals. 

3.2. Població activa 

Aquest valor entre els anys 2001 i 2014 a l’Hospitalet de Llobregat ha experimentat canvis 
remarcables. Entre els anys 2004 i 2011 s’aprecien increments d’entre el 10 i el 15%, coincidint 
temporalment amb el creixement de la població i la inèrcia de la bonança econòmica. A partir de 
llavors baixa el nombre total de població activa, no solament per els canvis en el cicle econòmic, sinó 
també en els que hi ha a l’estructura de la població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taxa d’activitat s’ha vist condicionada per l’estructura de la població i els canvis en el cicle 
econòmic, cosa que s’observa en el gràfic que representa el percentatge d’aquest indicador entre 
2001 i 2014 al municipi. Creix quan ho fa els llocs de treball i la població, i es redueix quan les 
situacions esmentades canvien de cicle. 

3.3. Taxa d’ocupació i d’atur 

Pel que fa a la taxa d’ocupació, s’observa com va créixer mentre el cicle econòmic era positiu i que ha 
anat disminuint quan aquest ha canviat, ratificant el procés socioeconòmic dels darrers anys respecte 
els llocs de treball i la manca dels mateixos. 
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La taxa d’atur, ha passat de valors molt baixos, per sota del 9% entre el 2001 i el 2006, a d’altres 
superiors al 16% a partir de 2010.El sector serveis és el més afectat, per ser el que aporta més llocs 
de treball i la participació més gran en el PIB municipal. La construcció i l’industria tenen un 
comportament més moderat, i després de perdre llocs de treball fins el 2010, mantenen les dades fins 
el 2014, quan es comença altre cop a guanyar llocs de treball. 

3.4. Localització de l’ocupació 

La mobilitat obligada per raó de treball,considera els llocs de treball localitzats al municipi, ja que és 
un bon indicador per avaluar entre altres coses, el dinamisme econòmic del municipi i les possibilitats 
laborals que el seu mercat intern ofereix als seus ciutadans, i als treballadors de les zones properes. 
L’Hospitalet de Llobregat, és la segona ciutat en nombre d’habitants de Catalunya, i està juxtaposada 
a Barcelona, que és el motor econòmic del país, la qual cosa li permet participar i contribuir a ampliar 
les sinergies que s’hi estableixen. L’any 2011, darrera dada oficial, oferia 75.257 llocs de treball 
localitzats al municipi, d’aquest un 46% eren ocupats per residents i la resta per treballadors de fora 
del municipi. Per contra hi havia més de 50.000 residents que tenien la feina fora del municipi. La 
població ocupada aquest any era de 91.639 persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparant entre les dades de l’any 2001 i les de 2011 s’observen pocs canvis. En el darrer s’observa 
un creixement tant dels residents com dels no residents ocupants dins el mateix municipi, o sigui que 
ha crescut l’oferta de lloc de treball municipal en els darrers anys. En conseqüència ha disminuït els 
residents ocupats fora d’aquest.   

4. Bellvitge i el Gornal 

Dins del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, el districte VI engloba els barris del Gornal i Bellvitge, 
els més propers a l’àmbit del PDU. Ocupen una mica més de 3 km2. L’any 2014 la població sumada 
dels dos barris era de 31.539 habitants. L’any 1986,el valor més alt de la sèrie estudiada,va arribar 
fins 42.979 habitants. En els darrers trenta anys ha perdut un 27%  de la població. La densitat de 
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població actual és de 9.794 per Km2, la més baixa de tots els altres districtes municipals i menys de la 
meitat de la mitjana municipal (20.578 hab./km2). Encara que de manera sostinguda aquesta pèrdua 
de població s’ha fet visible a l’estructura de la població on s’observa com ha anat envellit, sobretot per 
l’augment dels majors de seixanta cinc anys, i la disminució dels menors de quinze anys, que són els 
efectius que podrien fer créixer altre cop la població. 

5. Consideracions finals  

Un cop finalitzada l’anàlisi de les dades i avaluada la informació i fonts utilitzades, s’ha arribat a una 
sèrie de consideracions. 

L’àmbit d’influència: La incidència territorial de les determinacions del PDU sobrepassaran les del 
municipi que l’acull. L’àrea d’influència d’aquest pot arriba als municipis més propers de Cornella de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Joan Despí principalment, i per àmbit 
derivat, des de la seva posició estratègica a la ciutat de Barcelona, com a motor econòmic i jeràrquic 
de la resta.  

La rellevància del municipi: El pes poblacional i la rellevància com a mixtura de funcions urbanes que 
aporta l’Hospitalet de Llobregat, és transcendent. Dels altres municipis esmentats, el més gran és el 
de Cornellà de Llobregat, que supera els 86.000 habitants i que ha crescut en els darrers deu anys un 
2,48%. Esplugues de Llobregat en té 45.626 i n’ha perdut un 2,53%, mentre el Prat del Llobregat s’ha 
mantingut, lleugerament per sobre dels seixanta mil, i només el més petit, Sant Joan Despí (33.264), 
ha crescut per sobre del 5%. L’Hospitalet de Llobregat doncs, segueix sent el que a més de 
complexitats urbanes, aporta més efectius. 

L’evolució poblacional: L’Hospitalet de Llobregat va tenir un creixement molt important a les dècades 
dels cinquanta i seixanta, i va assolir el valor més alt durant els anys vuitanta, al finals dels quals va 
començar a perdre efectius, que no tornaria a recuperar. A la primera dècada del segle XXI, ajudat per 
les entrades de població estrangera va aconseguir frenar el decreixement i mantenir la població i fins i 
tot incrementar-la lleugerament. En els darrers anys i sobretot des de 2011, un any després d’haver 
assolit el valor més alt d’aquest segle (258.642),canvia altra cop de tendència i el balanç torna a ser 
negatiu. 

Els altres indicadors demogràfics estudiats en el treball, com el saldo migratori, que actualment és 
negatiu, i la taxa de natalitat, que ha anat disminuint en els darrers anys, acompanyat de l’increment 
de la taxa de mortalitat, tot i incrementar-se l’esperança de vida, ens mostren aquest retrocés 
poblacional. Si no hi ha canvis significatius en els propers anys, la taxa de mortalitat podria arribar a 
superar la de natalitat. 

L’anàlisi de l’evolució dels grans grups d’edat i els càlculs realitzats per projectar la població en els 
propers onze anys (fins 2026), fan preveure que la població incrementarà lleugerament. Les dades de 
l’escenari mitjà utilitzat s’han reinterpretat, per tal d’establir els canvis que ja s’observen en les dades 
reals que s’han pogut utilitzar, i que mostren menys pèrdues que les considerades per la projecció 
comarcal. 

Aquesta constatació, ens permet veure amb certa esperança el futur de la població de l’Hospitalet de 
Llobregat, ja que l’important bossa d’efectiu joves i joves-adults pot ajudar a mantenir en el futur 
proper la població, sobretot si en paral·lel millora la conjuntura econòmica. Les xifres de nous efectius, 
que reemplacin els que vagin acabant el seu cicle vital, sorgiran de la dinàmica reproductora d’aquest 
segment de població. El nombre de majors de 65 anys que creixia de manera molt important abans 
del 2002, segueix fent-t’ho però amb menys força, denotant que part de l’envelliment estructural de la 
població s’ha reduït en els darrers anys.   

Els municipis que formen part de l’àrea d’influència esmentada, un cop analitzades algunes de les 
dades poblacionals (nombre d’habitants en els darrers deu anys, evolució poblacional, etc.), semblen 
seguir tendències molt semblant a les descrites de l’Hospitalet de Llobregat.  

Els indicadors econòmics: es mostra un territori dinàmic, que ha patit els darrers anys com altres els 
canvis conjunturals dels cicles econòmics. Algun d’aquests indicadors com el Producte Interior Brut 
per habitant i la Renda familiar disponible, ens mostren un municipi amb valors sempre per sota de la 
comarca i de Catalunya, tot i que en els darrers any canvia la dinàmica i creix de manera relativa més 
que aquests.  
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La taxa d’atur que s’incrementa de manera molt important entre el 2006 i el 2011, quan assoleix el seu 
valor més alt, torna a disminuir en els darrers tres anys, incrementant-se també l’oferta de llocs de 
treball localitzats al municipi. Per aquesta raó el PDU, que treballa entre altres coses per tal de 
potenciar l’activitat econòmica, pot contribuir decididament a incrementar les sinèrgies productives, i 
ajudar a activar el mercat laboral, en un àmbit fronterer, del que també es vol millorar la mobilitat. 

La incidència de les activitats proposades pot variar i difondre’s pel territori de manera diferent 
depenen de la funció urbana que realitzin. Per exemple si aquestes són de tipus hospitalàries, el seu 
abast és major, que si són de tipus comercial i administratiu, ja que el grau d’especialització de les 
primeres és superior al de les segones, i la seva distribució al territori és menor. És el cas de l’Hospital 
de Bellvitge i el seu entorn universitari, i de l’Institut Català d’Oncologia que formen part del clúster 
biomèdic de l’Hospitalet de Llobregat. Aquests dos grans centres i d’altres relacionats, que ofereixen 
activitats relacionades amb la recerca, la innovació i el desenvolupament,atrauen activitats i població 
en la seva àrea d’influència. 

6. Fonts consultades 

Ajuntament de L’Hospitalet de Ll. (Anuaris) http://www.lh.cat/laciutat/265286_1.aspx?id=1 

Diputació de Barcelona (DIBA) http://www.diba.cat 

Institut d’estadística de Catalunya IDESCAT http://www.idescat.cat 

Memòria descriptiva i justificativa, i Estudi de viabilitat i sostenibilitat econòmica del PDU 

 

 

 

 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      41 

 

3.5. Estructura de la propietat 

De les dades disponibles respecte de la propietat del sòl del PDU, s’ha constatat l’existència d’un total 
de 38 finques que assoleixen una superfície aproximada total de més 1.045.000 m².   

Cal dir que la relació de propietaris té caràcter informatiu. La concreció de la realitat física i de la 
titularitat del sòl és una determinació pròpia de l'instrument de gestió urbanística corresponent. De la 
mateixa manera les superfícies que en resulten són orientatives i són fruit de mesures sobre base 
cartogràfica a escala 1:1000. 

Hi ha un alt percentatge de finques propietat de l’administració, més del 65% del total de la superfície 
del PDU, destacant les corresponents a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb més d’un 
25%, la Generalitat de Catalunya, superior en percentatge al 20% i el Ministeri de Foment, 
aproximadament el 15%. 

En total apareixen 29 conjunts de propietaris, titulars individuals o en règim indivís, de les 38 finques 
esmentades, i la seva localització es reflecteix en els plànols d’informació. S’han incorporat en aquest 
apartat i a la documentació gràfica, tot un seguit de quadres que relacionen les finques, els 
propietaris, la superfície de cadascuna de les propietats, així com el percentatge individualitzat, 
localitzades d’acord als àmbits plantejats en aquest PDU, per tal d’ajudar a la comprensió de les 
dades i facilitar-ne la localització: 

L’àmbit delimitat com a sector 1 

Correspon als terrenys situats al sud de la traça de la C-31, els corresponents a la prolongació del 
carrer de les Ciències i la rambla Marina fins al centre direccional de Bellvitge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1  

Parcel·la Propietari Superfície 

19 Ministerio de Fomento 50.834,22 m2

20 Ajuntament de l'Hospitalet 231.241,36 m2

22 Generalitat de Catalunya (carreteres) 82.879,17 m2

23 J Galp Energia España SA (benzinera) 2.454,09 m2

24 Consorci de la Zona Franca 670,75 m2

25 Urbanizaciones y transportes SA 3.358,57 m2

26 SPM Transports de Barcelona 20.612,33 m2

27 Aldimor 99 SL 6.652,89 m2

28 Josefa Puig Parellada, Jose Ayats Puig 10.261,71 m2

29 Ma Angeles Malet, Lluch Casas Mañé 4.902,14 m2

30 Teresa Cardús Elias 2.626,12 m2

31 Ma Teresa Bonastre Fabregat 5.791,15 m2

32 Ma Angeles Malet, Lluch Casas Mañé 2.457,48 m2

33 José Rovira Sebastià 3.281,32 m2

34 Generalitat de Catalunya. CATSALUT 1.637,10 m2

36 Agència Catalana de l'Aigua 805,23 m2

37 Adif / Renfe 9.179,67 m2

38 José Pujolar Prats 47,00 m2

39 Mercedes Solé-Ma Teresa Pont 47,00 m2

40 Real canal de la Infanta de Borbón 186,30 m2

  Total Sector 1 439.925,60 m2



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      42 

 

L’àmbit delimitat com a sector 2 

Correspon als terrenys situats al nord de la C-31, entre la ronda del Litoral, el centre transformador de 
Fecsa-Endesa i carrer de la Feixa Llarga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àmbit delimitat com a sector 3 

Correspon als terrenys situats més al nord del PDU a tocar del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 2  

Parcel·la Propietari  Superfície  

2 Eusebi Güell i altres 15.681,98 m2

5 Eusebi Güell i altres 75.069,99 m2

6 Endesa, Distr. Elèctrica, SLU 1.422,84 m2

7 Eusebi Güell i altres 8.083,33 m2

8 Endesa, Distr. Elèctrica, SLU 10.453,93 m2

9 Eusebi Güell i altres 10.273,25 m2

10 Aldimor 99 SL (Rovira) 12.870,33 m2

11 Hakerson Internacional, SL 25.375,55 m2

12 Consell Comarcal del Barcelonès 28.729,99 m2

13 Srs. Jose i Rosa M.Colomé Rovira 6.110,21 m2

14 Plaró SA 8.641,27 m2

16 Eusebi Güell i altres 1.969,54 m2

18 Eusebi Güell i altres 56.154,87 m2

19 Ministerio de Fomento 70.113,17 m2

20 Ajuntament de l'Hospitalet 9.635,10 m2

21 Tesoreria Seguridad Social 11.936,32 m2

22 Generalitat de Catalunya (carreteres) 38.379,69 m2

  Total Sector 2 390.901,36 m2

Sector 3  

Parcel·la Propietari  Superfície  

1 Focio SL 48.965,19 m2

3 Ajuntament de l'Hospitalet 5.302,08 m2

4 Ajuntament de l'Hospitalet 13.641,42 m2

17 Focio SL 5.797,66 m2

20 Ajuntament de l'Hospitalet 4.993,94 m2

  Total Sector 3 78.700,29 m2
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Àmbit del sistema general 

Correspon als terrenys afectats per l’actual traçat de la C-31 i la seva transformació en el qual el pla 
no atorga sostre edificable.  

 

 

 

 

 

 

Sistema general  

Parcel·la Propietari (*) Superfície (**) 

      

19 Ministerio de Fomento 28.144,71 m2 

22 Generalitat de Catalunya (carreteres) 104.003,75 m2 

24 Consorci de la Zona Franca 843,36 m2 

32 Ma Angeles Malet, Lluch Casas Mañé 2.591,23 m2 

36 Agència Catalana de l'Aigua 30,95 m2 

  Total sistema general 135.614,00 m2 
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3.6. Síntesi de les xarxes de serveis 

De la anàlisis del Avantprojecte d’urbanització dels sectors 1,2 i 3 del PDU de l’Àmbit de Gran Via-
Llobregat de data de Novembre de 2014, s’extreu la següent informació de les xarxes de serveis 
existents: 

L'estat actual de les xarxes de serveis és el següent: 

Xarxa d’Aigua Potable 

L’aigua potable dins el municipi de l’Hospitalet de Llobregat arriba del municipi de Sant Joan Despi per 
canonades subterrànies. 

L’aigua proporcionada per la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) prové gairebé tota del 
riu Llobregat: de la potabilitzadora de Sant Joan Despí, i en cas de necessitat de la Xarxa d’Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) ubicada a Abrera. 

El disseny de la  xarxa municipal es principalment reticulada on es crea petits polígons tancats 
interconnectats que ‘uneixen a on l’aigua pot arribar a un punt determinat per diversos costats. 

L’aigua potable , d’acord amb lo que recull el plànol I.11-1, arriba actualment a l’àmbit del PDU de 
Gran Via a través d’una canonada de transport de diàmetre de 900 mm propietat d’Aigües de 
Barcelona de diàmetre que discorre per la Carretera del Mig, es bifurca per la Carretera de Feixa 
Llarga, porta el servei a traves d’aquest carrer, creuant la C-31, fins a la Zona Franca. 

A aquesta canonada, dintre del sector del PDU, hi ha dos connexions principals que es connecten i 
afecten al sector del PDU: 

La primera connexió, que actua com a xarxa de distribució, es produeix al carrer de la Residència a 
través d’una canonada de diàmetre 200 mm, que dona servei al Hospital de Bellvitge i a la zona sud 
del Barri de Bellvitge. 

La segona connexió discorre pel lateral de la C-31 mitjançant una canonada de transport de diàmetre 
300 mm, de la qual surten unes connexions que donen servei a l’Hospital Duran i Reynals i a la zona 
nord de Barri de Bellvitge, tancant la xarxa reticulada, garantint l’abastament i la pressió de la població  
a la que es dona servei. 

Xarxa de Drenatge i Clavegueram  

La xarxa actual de drenatge del municipi es principalment de caràcter unitari, i d’acord amb el què 
s’observa al plànol I.11-2, té un fort impacte sobre l’àmbit del PDU de Gran Via, condicionant la 
definició del projecte d’implantació de l’esmentat PDU. 

La xarxa de sanejament de l’Hospitalet en baixa és municipal i la gestiona l’empresa Aigües de 
Barcelona 

Dintre de l’Àmbit del PDU discorren una sèrie de col·lectors de gran capacitat, amb una cota d’aigua al 
voltant de 3,00m, essent els principals els de la Vall del Poble, la Riera de la Creu, Fabregada, Gornal 
i Riera dels Frares. Tots aquests col·lectors son interceptats aigües avall de la Gran Via per el 
Col·lector Interceptor de la Zona Franca, que es situa entre la cota d’aigua 3,00 a la zona de la 
Rambla de Marina i la 2,30 en l’encreuament sota la B-10. 

Dintre de l’àmbit del sector 1 el Col·lector Interceptor de la Zona Franca compta amb diverses 
instal·lacions de separació de les aigües pluvials de les residuals, mitjançant un complex sistema de 
sobreeixidors i comportes a fi d’assegurar que en regim normal totes les aigües residuals continuïn 
pels col·lectors tranversals cap a la conca inferior. Amb aquest separació es permet abocar les aigües 
pluvials al Riu Llobregat, i en períodes de tempesta, les aigües pluvials son interceptades pel 
Col·lector Interceptor de la Zona Franca, arrossegant amb elles les aigües residuals barrejades, amb 
una dilució permesa de 3 a 1. 

Les aigües residuals es condueixen a través del col·lector de la Vall del Poble cap a la Depuradora de 
El Prat de Llobregat.  
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La Depuradora té una capacitat per tractar  420.000 m3/dia, l’equivalent a l’us de l’aigua de 2.275.000 
habitants, amb  un tractament de cicle primari i secundari amb un tractament Biològic amb eliminació 
de Nitrogen i Fòsfor i posteriorment amb tractament Terciari. 

La depuradora disposa d’un emissari submarí de 3.200 metres de llarg, que aboca l’aigua depurada 
lluny de la costa, alhora que el retorn d’aigua depurada evita la intrusió d’aigua salina al Delta del 
Llobregat. 

El titular del serveis de la depuradora es l’Entitat Metropolitana de Barcelona, i l’empresa explotadora 
és Aigües de Barcelona. 

Gas natural 

La xarxa de Gas, i d’acord amb el què s’observa al plànol I.11-3, arriba al municipi a través d’una 
canonada d’Enagas que discorre per la llera del riu Llobregat fins al Port de Barcelona. Una vegada 
creuat la C-31 existeix una estació en la que es connecta una canonada d’alta pressió d’acer de 20” i 
que circula paral·lel a la C-31 per dintre de l’Àmbit del PDU. 

D’aquesta xarxa es connecten d’altres de menys diàmetre però també de gran importància en la 
distribució de l’àrea, principalment amb dos connexions al Camí de Cal Pau Redò a través d’unes 
canonades d’acer de 3” en alta pressió, una que dona servei a l’Hospitall’Hospital Duran i Reynals i al 
Tanatori-Crematori L’Hospitalet Gran Via. i un altre connexió  mitjançant un creuament de la C-31 al 
sector 2 i que dona servei a l’Hospital de Bellvitge i el costat sud de Bellvitge. 

Un altre connexió rellevant que afecta tangencialment a l’àmbit del PDU és la canonada d’acer d’alta 
pressió de 3 “ que dona servei a la Zona Franca a traves del carrer Feixa Llarga. 

Xarxa elèctrica 

La xarxa elèctrica arriba a l’Hospitalet a través d’una xarxa aèria de transport de RED ELECTRICA 
ESPAÑA (REE) constituïda per una primera línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV, tram 
Hospitalet-Viladecans 2 i una segona línia aèria de transport d’energia elèctrica de 220 kV, Hospitalet-
NudoViario fins a la Subestació HOSPITALET de REE contigu a l’àmbit del PDU. 

La Subestació Hospitalet de REE, es connecta amb la Subestació situada al carrer Motors 
d’Hospitalet a través d’una línia subterrània de transport d’energia elèctrica a 220 kV, que discorre pel 
carrer Residència i l’avinguda Mare de Deu de Bellvitge entrant dintre de l’àmbit del PDU, creuant la 
C-31 a través del Camí Pau Redó, girant pel carrer Ciències fins a sortir de l’àmbit del PDU a traves 
d’un creuament de les vies fèrries existents fins al carrer Motors per on transcorre fins a la Subestació 
forà de l’àmbit del PDU. 

Una vegada arribat la xarxa elèctrica a la Subestació de REE es distribueix cap a la Subestació 
contigua de Endesa, que és l’empresa principal de subministrament elèctric de la zona, la qual 
disposa d’una amplia xarxa de distribució tan aèria com subterrània i que afecta als sectors vinculats 
al PDU de Gran Via. 

La xarxa elèctrica i d’acord amb allò que s’observa al plànol I.11-4, existeixen un gran nombre de 
xarxa elèctrica aèria  de MT que surten de la subestació d’Endesa amb xarxes de 110 Kv, 45 Kv, 25 
Kv, i que transcorren a traves del sector 2 i sector 3.  

Respecte a les xarxes soterrades de MT surten un gran número de línies de MT de la part posterior de 
subestació de l’Hospitalet i transcorre a través del carrer Feixa Llarga, fins a creuar la C-31 i donant 
servei als diversos clients com l’Hospital Duran i Reynals, principalment a traves de carrer paral·lel de 
la C-31, i a la Zona Franca creuant la B-10 i discorrent pel carrer Feixa Llarga fins al carrer número 50. 

Existeix també una nombrosa xarxa de Baixa Tensió que garanteix el subministrament directe al 
diversos clients tal com queda reflectit al plànol mencionat. 

Xarxa de Telecomunicacions 

El municipi de L’Hospitalet està adherit o consorciat al Consorci Local per les Administracions Locals 
de Catalunya per actuar de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes de 
serveis i el serveis de telecomunicacions , així com en aplicació de les TIC. 
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La xarxa de Telecomunicacions i d’acord allò que s’observa al plànol I.11-5, es pot apreciar un 
nombre elevat d’operadors tal com Telefònica, Ono, Jazztel, Colt entre altres i que disposen de 
diverses tipologies de xarxes i serveis 

Dintre de l’àmbit existeixen xarxes de telefonia clarament integrades e interconnectades al barri de 
Bellvitge, principalment al carrer de la Residencia, Rambla Marina, l’avinguda de Vilanova i també al 
carrer Ciències. 
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4. Informació urbanística. Planejament vigent 

4.1. Planejament territorial 
 

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat el 2010, abasta el territori de les 
comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Maresme, amb una superfície de 3.236 km2 repartits entre 164 municipis. Les seves 
propostes s’agrupen en tres sistemes: 

Sistema d’assentaments 

Pel sistema d’assentaments proposa una estructura nodal tot i potenciant el paper central de la regió 
metropolitana de Barcelona.  

Pel que fa al sector, el Pla, reconeix l’àrea especialitzada d’equipaments, parcs i altres sistemes. 
Tanmateix li atribueix la estratègia com a àrea de transformació urbana d’interès metropolità, de 
manera que li correspon la definició de sectors o conjunts de sectors de sòl urbà en procés de 
transformació per canvi d’ús i/o intensitat edificatòria. Aquest tipus d’actuació és preferible a l’extensió 
de noves àrees urbanes, i es basa en reciclar determinats sòls urbans per a adaptar-los a les noves 
necessitats, integrar-los millor al seu entorn urbà i dotar-los d’aquells espais i equipaments dels quals 
estan mancats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratègies urbanes. Font: PTMB 
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Sistema d’espais oberts 

La delimitació dels espais oberts a l’àmbit metropolità busca crear una xarxa que completi i doni 
continuïtat als espais protegits ja existents. Distingeix tres tipus bàsics de sòl:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espais oberts. Proposta. Font: PTMB 

 
 
 

 

 

 

 

1. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. Inclou les proteccions existents 
sobre els espais oberts en els seus diferents nivells; nivell de protecció europeu (XN2000), nivell de 
protecció català (PEIN, PDUSC), nivell de protecció metropolità (àrees incloses dins de parcs) i nivell 
de protecció municipal. A més, incorpora aquells àmbits que tenen interès natural i agrari. Els sòls no 
urbanitzables de protecció especial no poden ser transformats. A l’àmbit del delta del Llobregat, a mes 
de la Xarxa Natura 2000, inclou el parc agrari del Baix Llobregat i proposa connectar la Serralada 
Litoral amb la línea de costa per tres zones: parc natural del Garraf - parc agrari del Baix Llobregat - 
línea de costa, mitjançant la riera dels Canyars; Garraf - parc agrari - zona PEIN Remolar/Filipines, 
mitjançant la riera de Sant Climent; i connexió al llarg del riu Llobregat.  

2. Espais de protecció especial de la vinya. Espais amb presència dominant del conreu de la vinya. 
El pla determina que l’ús principal ha de ser l’agrícola.  

3. Espais de protecció preventiva. Són aquells sòls a on es preveu la possibilitat d’admetre 
implantacions d’activitat o instal·lacions en casos justificats. 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      49 

 

L’àmbit no inclou sòls dins aquestes categories. Malgrat tot, cal tenir en compte el contacte dels 
terrenys del Pla limítrofs amb l’espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari situat a 
l’extrem oest del PDU i la rellevància com a connector fluvial que és el riu Llobregat. 

Sistema d’infraestructures 

El PTMB recull les infraestructures viàries i ferroviàries que proposen el Pla estratègic 
d’infraestructures de transport (PEIT) del Ministeri de Foment, el Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya (PITC) de la Generalitat i el Pla director d’infraestructures (PDI) de l’Autoritat del Transport 
Metropolità.  

El PTMB reconeix tres subsistemes a la xarxa d’infraestructures de mobilitat de la regió metropolitana: 
el subsistema en Y, el subsistema radial i el subsistema nodal. La configuració radial amb centre a la 
ciutat de Barcelona, fa difícil la connexió entre ciutats nodals sense passar pel centre metropolità. El 
PTMB desenvolupa propostes que generin una malla per tal de resoldre aquesta problemàtica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructures viàries. Xarxa proposada. Font: PTMB 

 

 

 

 

 

Els tipus de via presents en l’àmbit són vies estructurants suburbanes primàries (corresponents a 
la Granvia/C-31 i la Ronda Litoral/B-10) , és a dir vies que tenen un paper estructurant de primer ordre 
en l’àmbit del PTMB i estructurants suburbanes secundàries (Ctra. Antiga del Prat/Carrer 3), vies 
que tenen un paper estructurant a escala comarcal. Aquestes vies tenen secció variable adaptada a 
les característiques específiques de cada tram i haurien de ser no segregades i amb enllaços a nivell 
si no hi ha raons de seguretat que ho desaconsellin. Restarien les vies anomenades integrades 
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(corresponent a l’Av. Mare de Déu de Bellvitge). Són vies amb un paper estructurant bàsicament local 
i de connexió amb les vies de rang superior. 

Cal destacar la previsió de traçat de la via per a vehicles pesants situat en el límit oest de l’àmbit del 
PDU. Es tracta d’una via exclusiva per a camions que ha de permetre millorar l’eficiència global de la 
xarxa, en concret l’A-2 entre Sant Feliu de Llobregat i el Port de Barcelona, de manera que faciliti la 
sortida de les mercaderies del port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposades. Font: PTMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, es troben dins la influència de l’àmbit del PDU les 
següents xarxes: 

- Xarxes d’altes prestacions (alta velocitat)  

- Les exclusives de mercaderies (inclou les connexions a les diferents terminals del Port de 
Barcelona, de la zona d’activitats logístiques ZAL, de la Zona Franca, polígon Pratenc, 
Mercabarna i tallers de manteniment de RENFE) 

- Rodalies: R2 (Castelldefels-Granollers Centre), R2Nord (Aeroport-Maçanet/Massanes), 
R2Sud (St. Vicenç de Calders-Barcelona/Estació de França) 

- Metro: L1 (Hospital de Bellvitge-Fondo) 

- FGC: L8, R5, R6, S33, S4, S8  
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4.2. Planejament urbanístic 

4.2.1. Evolució en la conformació de la Granvia 

Alguns dels trets fonamentals que el procés d’ordenació urbanística ha anat configurant la Granvia i 
els territoris adjacents, abans de l’inici de l’actual reforma, són els següents: 

- Ildefons Cerdà, en el seu Eixample de Barcelona de 1859, va traçar la Granvia de manera 
paral·lela com a vial transversal paral·lel al mar, per traslladar el pes estructural de la ciutat 
antiga al nou l’eixample. Així, la Granvia assumí un gran poder articulador de creixement dins 
l’espai geogràfic del Pla de Barcelona, des del Besòs al Llobregat. 

- La urbanització de la Granvia cap el riu Llobregat s'ha interpretat de diverses maneres; des de 
les més urbano-monumentals com la de l’arquitecte Ramon Puig Gairalt, fins a les més 
funcionals del GATCPAC. També els usos dels seus espais naturals d’influència adjacents 
s'han interpretat de maneres diverses, amb variacions respecte de la dicotomia d’usos 
residencial / industrial. 

- Les intervencions dels anys 60 atorgaren a la Granvia la fesomia que va condicionar el 
desenvolupament dels territoris contigus. Amb la prolongació i les successives ampliacions de 
la autovia fent taula rasa de les idees i plans anteriors respecte del que podia haver estat una 
gran avinguda, aquest eix es va urbanitzar com una simple infraestructura en forma 
d’autopista sense interacció urbana amb el territori del seu entorn. La Granvia, que havia estat 
ideada des de mitjans del segle XIX com un potencial eix cívic, es va desenvolupar en sentit 
contrari. 

- Els plans urbanístics aprovats a partir dels anys seixanta han tingut una actitud d’acceptació 
del paper de la Granvia com a element fora del context urbà. S’ha fet servir l’espai de la 
Granvia com una peça més de la xarxa de comunicació metropolitana, situada jeràrquicament 
per sobre del planejament urbà. Per això, es van planificar els espais adjacents sense tenir en 
compte les possibilitats d’aquesta arteria urbana, que restà fins ben entrat el segle XXI com 
una peça segregada i segregant del territori de l'Hospitalet. 

- El Pla director d’AMB de 1966 va proposar la localització d’una zona industrial al sud de la 
Granvia i el desdoblament de la Granvia amb un eix paral·lel situat més al nord. 

- El Pla general metropolità (PGM), que és el document general d’ordenació urbana vigent a 
l’Hospitalet de Llobregat d’ençà de 1976, va recollir simplement el caràcter de via ràpida de la 
Granvia i no solucionà qualitativament la seva integració en la trama urbana, ans el contrari, 
plantejà nous enllaços de connexió a diversos nivells que ocupaven una gran quantitat de sòl. 
Per això, en plantejar-se la reforma, s’ha de pensar en reconduir també el model territorial 
vigent, en aquest cas mitjançant la figura del Pla director urbanístic amb capacitat legalment 
establerta per fer-ho. 

D’altra banda, la configuració física i el model de mobilitat subjacent ha estat incapaç de suportar un 
adequat desenvolupament qualitatiu dels territoris adjacents dins del model global de transformació 
urbana que s’està projectant i que ja és una realitat a l’entorn de la plaça d’Europa. De manera 
sintètica, podem dir que: 

- Si bé el tram de la Granvia situat a llevant de la plaça de Cerdà desenvolupa una funció de 
gran avinguda urbana plenament integrada a la xarxa viària de l'Eixample de Barcelona, al 
municipi de l'Hospitalet, aquesta mateixa Granvia ha estat considerada pel Pla general vigent 
com una autopista metropolitana que segrega els teixits contigus i provoca externalitats 
negatives ambientals i paisatgístiques, contraproduents per a l’acolliment dels usos emergents 
de l’economia i la residència i per acollir les demandes de millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i empreses residents. 

- La presència d'aquesta via ràpida ha permès absorbir un flux de trànsit molt important en 
aquest territori, que ha anat creixent al temps que augmentava la motorització i la capacitat de 
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la via. L’any 1966 l’IMD era de 27.500 vehicles, el 1970 de 45.000 i els anys 90 assolí els 
màxims requeriments amb 145.000 vehicles d’IMD. 

- Els enllaços de la Granvia amb les Rondes s’han ideat i materialitzat a través de grans nusos 
amb característiques d’autopista, consumint importants superfícies que queden al marge de la 
urbanització per quan, la Granvia es va projectar com un element de la xarxa viària-arterial 
(autopista C-31) al servei de les necessitats d’accés de Barcelona, sense integrar-se en el seu 
moment a la realitat urbana de l'Hospitalet ni al potencial urbanístic que la seva situació oferia. 

4.2.2. Planejament vigent   

L’àmbit del PDU se situa en terrenys del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 

El planejament general vigent a l’Hospitalet de Llobregat és el Pla general metropolità (PGM en 
endavant) de 1976. L’objectiu del Pla és l'ordenació urbanística de Barcelona i dels 27 municipis de 
l’entorn.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol d’ordenació (1976). Font: Pròpia a partir del PGM 

En origen, gran part dels terrenys que formen part de l’àmbit del PDU estan qualificats de sistemes, 
majoritàriament -parcs i jardins urbans- (6): -actuals de caràcter local- (6a), però sobre tot d’-actuals i 
de nova creació a nivell metropolità- (6c). També inclou terrenys de -viari bàsic- (5) i -protecció de 
sistemes generals- (9). 

A banda hi són presents en menor mesura espais qualificats d’-equipaments comunitaris i dotacions 
actuals i de nova creació a nivell metropolità- (7c) i -actuals de caràcter local- (7a). Una part inclou 
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terrenys classificats de sòl urbà qualificats de -zona subjecta a anterior ordenació volumetria 
específica- (18). 

Aquesta realitat pràcticament inalterada des de l’entrada en vigor del Pla és la que es vol transformar 
mitjançant aquest document urbanístic. 

Hi ha diversos fets que descriuen i marquen l’essència del planejament vigent de l’àmbit d’estudi: 

- La realitat d’uns terrenys amb dèficits d’urbanització, paisatge, gestió i usos inadequats, 
majoritàriament de propietat pública. 

- La preeminència de reserves de sòls qualificats com sistema d’espais lliures i en menor  
proporció, d’equipaments. 

- La gran extensió de sòl destinat a vials (5) i a la zona associada a protecció de sistemes (9). 

- La manca d’instruments de gestió urbanística per abordar l’execució de les grans superfícies 
de sòl qualificat de parcs i jardins de nova creació de caràcter metropolità (6c), que persisteix 
des de l’aprovació definitiva del PGM l’any 1976. 

- La presència de sòl per a equipaments (7), sobre els que s’han desenvolupat els usos 
sanitaris i esportius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refosa planejament vigent. Font pròpia (2016)  

Pel que fa a les reserves de vials i zones de protecció: 

El Pla vigent atorga una gran extensió de sòl destinat a reserva de vials (clau 5) i a la zona de 
protecció de sistemes (clau 9), degut al caràcter de via ràpida atorgada a la Granvia, a la presència de 
la Ronda i a la indefinició dels accessos i enllaços en el moment de la formulació del PGM. En 
conjunt, ambdues qualificacions superen el 40% de la superfície de l’àmbit. El PGM va establir que 
urbanísticament l’avinguda de la Granvia formés part del sistema general de comunicació ains del 
sistema viari bàsic, segons es disposa i defineix als articles 173 i 196 de les Normes urbanístiques del 
PGM. En l’ordenació de l’estructura general i orgànica del territori del PGM la Granvia es tipifica com a 
via primària de la xarxa viària bàsica. Només hi ha a l’Hospitalet dues vies que rebin la mateixa 
consideració: la ronda de Dalt i la ronda del Litoral. La realitat mateixa ha confirmat en el màxim rang 
dins la jerarquia de les vies metropolitanes. 
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Aquesta avinguda, avui autopista, té en el tram ara objecte del Pla director i segons el planejament 
vigent, les característiques següents: 

- En relació amb les connexions a banda i banda existeixen: 

· Una rotonda-pont força complexa, amb vial per dessota i altres per sobre de la Granvia a 
l’alçada de la rambla de la Marina, amb enllaços cap el carrer de les Ciències, el carrer de 
Motors i els enllaços cap a la ronda del Litoral (avui dia només parcialment executada). 

· Un pont elevat entre la prolongació de l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge i el Camí 
de Pau Redó (avui dia executat però amb entregues modificades que s’han fet amb 
sengles rotondes). 

· Connexions entre el lateral direcció Barcelona i els accessos a l’Hospital de Bellvitge. 

· Previsió d’un enllaç de la ronda del Litoral i els nus viari de Bellvitge. 

- No hi ha una alineació amb traça longitudinal i regularitzada, sinó una adaptació a les diferents 
instal·lacions i a les necessitats funcionals dels enllaços viaris. Les connexions amb les altres 
vies de gran capacitat s’ha solucionat amb estructures a diferents nivells com ara el del nus de 
Bellvitge amb la ronda. En síntesi podem dir: 

· L’amplada d’alineació del segon tram de la Granvia oscil·la entre uns 81m i uns 98,8m, 
segons el punt de secció mesurada. 

· La secció transversal és heterogènia segons siguin els trams amb carrils i ramals 
segregats. 

· Existeix una ruptura evident de la trama urbana entre els carrers de la façana nord i la sud 
que no permet assolir els mínims nivells de connectivitat ni del trànsit rodat ni del de 
vianants i bicicletes. 

- Aquests trets del planejament urbanístic han incidit en l’adequació formal de les estructures 
que configuren una fesomia totalment inadequada i amb limitacions generalitzades d’accés 
per als vianants: 

· Absència de passos de vianants a peu pla confortables i segurs. 

· Proliferació de tanques de seguretat per impedir el pas de vianants. 

· Senyalitzacions de la via, amb estructures i rètols de grandària i rang d'autopista que 
formen pòrtics, provocant un impacte paisatgístic més propi dels espais oberts de 
comunicació que de la ciutat consolidada. Cal afegir la presència de cartells d’informació 
de matriu alfanumèrica variable per a la regulació automàtica del trànsit. 

· Canvis topogràfics que trenquen la disposició natural dels terrenys i del pla de Marina: El 
pas per damunt de la via del ferrocarril provoca un ascens de cota amb un impacte 
paisatgístic notable i que els projectes previstos de soterrament del Ministeri de Foment 
haurien de corregir. 

· Inexistència d’elements d’enjardinament dins de la secció o els marges de la via. 

- Cal considerar també dins la nova configuració de la C-32, que existeix la limitació genèrica de 
la velocitat del trànsit a 80 Km/hora per motiu de seguretat viària i la reducció de 
contaminants. És un factor a tenir en compte a l’hora de dissenyar el traçat definitiu d’aquesta 
infraestructura metropolitana. 

Pel que fa a les reserves d’espais lliures:   

El pla vigent reserva més de 450.000 m² de superfície qualificada de parcs i jardins de nova creació 
de caràcter metropolità (clau 6c), la més extensa de les que afecten als terrenys de la part sud-oest de 
la Marina de l’Hospitalet de Llobregat, amb més del 45% de tot l’àmbit estudiat.  

Efectivament, el PGM va preveure la creació de parcs i jardins urbans d’àmbit metropolità (clau 6c) 
per tota la franja de sòl paral·lela al riu Llobregat en diversos municipis, amb la finalitat d’obtenir un 
futur parc fluvial-lineal lligat a la necessària regeneració ambiental del Llobregat i una connexió 
d’espais lliures que relliguessin el riu amb els parcs previstos pel PGM a l’àrea de tall topogràfic entre 
el Samontà i la Marina. 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de la seva creació com organisme supramunicipal ostenta 
competències renovades per abordar la gestió urbanística dels sistemes d’aquestes característiques. 
No obstant això, essent palesa la dificultat d’inserir en la gestió urbanística supramunicipal el 
desenvolupament d’aquests sòls amb funcions i usos d’abast metropolità, la possibilitat d’una gestió 
integral mitjançant la formulació del Pla director urbanístic, permet abordar amb caràcter definitiu la 
resolució d’aquest sistema al ser inclòs en la delimitació dels diversos àmbits d’actuació. 

Pel que fa als grans equipaments i serveis tècnics: 

Lla disponibilitat de terreny lliure d’ocupació en l’àrea de la Marina va oferir al PGM la localització de 
grans extensions de sòl qualificades d’equipaments, on s’han construït diversos complexos sanitaris i 
esportius. En l’àmbit de l’estudi hi trobem dos grans illes d’equipaments: la de l’Hospital Duran i 
Reynals, que en part s’exclou de l’àmbit per quan ja disposa d’una figura al Pla especial per la 
definició dels usos i edificabilitats recentment aprovada i l’esportiva situada al sud del carrer de les 
Ciències, actualment ocupada en bona part pel club de tennis municipal. 

També cal esmentar com a equipament existents el Tanatori de l’Hospitalet que va ser inaugurat el 
2003, i l’equipament /servei tècnic mediambiental de l’Ecoparc de l’Hospitalet (deixalleria i parc de 
sanejament). 

Planejament derivat: 

Respecte del planejament derivat, cal esmentar els següents antecedents que afecten al PDU i que 
s'han analitzat atenent l’àmbit del PDU i d’altres que per la mida i situació en l’entorn immediat, com o 
pels canvis introduïts, puguin ser d'interès d’aquest Pla: 

- Pla parcial de Bellvitge, la revisió del qual va ser aprovada definitivament l’11 de maig de 
1977. Aquest Pla parcial va ser objecte de modificacions puntuals de zones verdes l’any 1983. 

- Pla Parcial del sector Almeda, aprovat el 23 de juliol de 1971 i Pla especial d’adequació de les 
condicions d’edificació en l’antic àmbit del Pla Parcial Almeda (Cornellà – Hospitalet)”, aprovat 
el 2 d’octubre de 1986. 

- Pla especial d’ordenació del sector delimitat per a la Granvia i els accessos al cinturó del 
Litoral aprovat definitivament el 17 de juny de 1992. 

- Modificació puntual del Pla general metropolità a la carretera del Mig i carrer d’Arquímedes, 
aprovat definitivament el 30 de juliol de 1997, per l’establiment d’un equipament 
mediambiental format per la deixalleria i el parc de sanejament. 

- Pla Especial de concreció del tipus d’equipament i ordenació al C/ Arquímedes entre la Ctra. 
del Mig i la Travessia Industrial de l’Hospitalet, aprovat definitivament el 17 de desembre de 
1997, en la part que no va ser declarat nul pel Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, 
secció tercera, en la sentència 272/2004 de 13 d’abril. 

- Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector de la porta del Llobregat, a l’entorn 
de la Mare de Déu de Bellvitge, per la implantació del complex hoteler Hesperia, aprovat el 20 
de març de 2001. 

- Pla especial de Patrimoni arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament el 
19 de setembre de 2001. 

- Modificació PGM per la formació del centre direccional de la plaça d’Europa a l’avinguda de la 
Granvia de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament el 29 de gener de 2003. 

- Pla de millora urbana del sector 1 de la Plaça Europa, aprovat definitivament el 15 d’octubre 
de 2003. 

- Pla de millora urbana del sector 2 de la Plaça Europa, aprovat definitivament el 15 d’octubre 
de 2003. 

- Pla especial del parc científic i tecnològic Biomèdic de salut BioPol. Ampliació de l’equipament 
sanitari - assistencial de l’Hospital Duran i Reynals, aprovat definitivament el 17 de desembre 
de 2009. 
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- Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit del Campus de les ciències de la salut de 
Bellvitge, aprovat definitivament el 29 de juliol de 2010. 

- Trama urbana consolidada (TUC) del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, publicada en el 
DOGC, el 26 de febrer de 2011. 

- Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu de la parcel·la propietat de 
la societat Ikea Ibérica, SA, situada en front de la Granvia i el carrer de les Ciències al districte 
econòmic Granvia l’Hospitalet i la parcel·la propietat municipal situada a l’àmbit del Complex 
Direccional de Bellvitge, aprovada definitivament el 24 de desembre de 2012. 

- Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, aprovat 
definitivament el 12 de gener de 2015. 

- Modificació de la Trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Cornellà, publicada en el 
DOGC, el 26 d’octubre de 2015. 

4.2.3. Quadre resum de dades (planejament vigent) 

Les qualificacions urbanístiques del planejament vigent, es distribueixen de la manera següent: 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS PDU PGM vigent 

    

SISTEMES       

clau QUALIFICACIÓ (m2 sòl)   (%)

3 Ferroviari 3.965,19   0,38%

5 Viari  234.712,00  22,46%

6 Parcs urbans 502.382,37  48,07%

  6 Parc urbà 1.430,21  0,14%

  6b Parc urbà 2.953,07  0,28%

  6c Parc urbà metropolità 497.999,09  47,65%

7 Equipaments comunitaris i dotacions 73.282,24  7,01%

  7a Equipaments actuals 31.116,69  2,98%

  7b De nova creació a nivell local 7.817,79  0,75%

  7c De nova creació a nivell metropolità 34.347,76  3,29%

9 Protecció sistemes generals 194.165,98  18,58%

4 Sistema de serveis tècnics 7.135,18  0,68%

Total sistemes 1.015.642,96   97,18%

     

ZONES AMB APROFITAMENT       

clau QUALIFICACIÓ (m2 sòl)   (%)

11 Centre Direccional 29.498,29  2,82%

Total zones 29.498,29   2,82%

      

Total sòl brut 1.045.141,25   100,00%
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 4.3. Planejament sectorial 

Planificació de les infraestructures de mobilitat 

Diversos plans sectorials ordenen les previsions de la xarxes viària i ferroviària de Catalunya. El Pla 
estratègic d’infraestructures de transport (PEIT) del Ministeri de Foment, que defineix les xarxes de tot 
l’estat; el Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC) de la Generalitat, que defineix les 
xarxes que estructuren Catalunya; i el Pla director d’infraestructures (PDI) de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, que recull totes les actuacions de l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. Aquests 
plans preveuen varies actuacions a l’àmbit del PDU Granvia-Llobregat: 

Dins les propostes viàries s’inclou: 

- L’enllaç entre l’A2 i la C32 a Sant Boi de Llobregat (en execució i que afecta a l’àmbit de 
Llevant). 

- L’ampliació de la ronda del litoral al Morrot. 

- Un nou accés al port de Barcelona de l’A2/NII, des del nus del Llobregat, per a vehicles 
pesants.  

En relació a les infraestructures ferroviàries proposen: 

- L’accés del TGV a l’aeroport. 

- L’accés de la línia de rodalies a la terminal T1 de l’aeroport. 

- La prolongació fins l’aeroport de la línea 9 del metro. 

- La prolongació de la línia R3 de rodalies de Cornellà a Castelldefels, que connectarà amb la 
R2. 

- La construcció d’una nova estació a la línia R2 de rodalies a l’entorn de l’àmbit dels Joncs. 

- L’ampliació de la xarxa ferroviària de mercaderies al port, amb tres nous complexos ferroviaris 
interns 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla director d’infraestructures 2011-2020. Plànol d’actuacions sobre transport públic. Font. PDI    



ANNEX 

RELACIÓ I DOCUMENTACIÓ DELS TITULARS DE LES FINQUES COMPRESES EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRANVIA-LLOBREGAT 
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