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Introducció

El present document constitueix la “Diagnosi Ambiental del municipi de
L'Hospitalet de Llobregat”, promoguda per l’Ajuntament dins del progama
programa d’Auditories Ambientals Municipals-Agendes 21 Locals de l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, realitzada per la UTE AMBIOECOESTUDIS -EGMASA sota la direcció de la Diputació de Barcelona, recull
de manera sintètica les dades més significatives presentades en un primer
document d’auditoria conegut com “Descripció de la situació ambiental actual”,
on s’hi integren tant informacions tècniques referides als diferents vectors
territorials i ambientals, com informacions relatives a la percepció del medi
ambient al municipi per part de la població.
El document de Diagnosi ambiental del municipi de l'Hospitalet de Llobregat es
desenvolupa seguint aquesta estructura:
1. Presentació inicial del municipi.
2. Tractament individualitzat dels diferents capítols del document I “Descripció
de la situació ambiental actual”, realitzant-ne una breu descripció, per a
posteriori diagnosticar-ne els elements més significatius.
3. Diagnosi global i conclusions. On s’estableixen els aspectes més favorables
i els aspectes a millorar observats.
A partir d’aquest document es realitzarà un tercer document conegut com a
Proposta de Pla d’Acció Ambiental, que serà l’element més decisiu de la
diagnosi ja que se’n deprèn la planificació estratègica del municipi i totes les
accions concretes i detallades d’actuació en la progressió cap a la sostenibilitat.
Ara bé, aquest tercer document s’ha de realitzar a partir d’una important de les
conclusions que es derivin del procés de participació ciutadana que en breu
començarà.
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1 Breu resum de la presentació del municipi
Marc Geogràfic
L’Hospitalet de Llobregat es troba a la comarca del Barcelonès segons la
distribució territorial de Catalunya de 1936. La ciutat forma un continu urbà amb
Barcelona, amb qui limita pel nord i l’est; Esplugues de Llobregat pel nord-oest;
Cornellà de Llobregat per l’oest i el Prat de Llobregat pel sud.
El terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat té una superfície de tan sols
12,56 Km2, amb unes coordenades geogràfiques de 41º22’05” latitud N i
5º58’12” longitud E.
Al terme de L’Hospitalet de Llobregat si poden diferenciar dues grans unitats
morfològiques, el sector nord i el sud.
El sector nord, anomenat també Samontà, està caracteritzat per un relleu una
mica abrupte en el qual sobresurten els turons de la Torrassa (45 m), Les
Planes (55 m) i Can Serra. Aquests relleus augmenten progressivament en
alçada continuant fora del terme municipal ja que al punt més elevat del
municipi s’assoleixen els 92 metres d’alçada. Entre els esmentats turons
apareixen diferents rieres i torrents, com la Riera Blanca, el torrent Gornal, la
riera del Cementiri, la riera de Can Vidalet i el torrent d’Esplugues.
El sector sud és la Marina. Es tracta d’una zona inclinada en direcció al mar
amb altituds que oscil·len entre els 4 o 5 metres fins als 20 metres.

Descripció de l’entorn físic
L’Hospitalet de Llobregat queda situat dins la subregió fitoclimàtica IV 2, que
correspon a un clima mediterrani semiàrid, càlid, menys sec, d’hiverns
moderadament freds. Aquest domini climàtic mediterrani es caracteritza per:
a) Escassetat de dies de precipitació i la seva irregular distribució al llarg de
l’any. És també notable la irregularitat interanual d’aquestes precipitacions.
b) Estius calorosos i molt secs.
c) Hiverns suaus en els quals les glaçades i les nevades són molt poc
freqüents.
El clima de L’Hospitalet és veu determinat principalment per la latitud on es
troba la ciutat, -paral·lel 42 sector sud de la zona climàtica temperada-; la
proximitat al mar que presenta i que actua com a magatzem de calor i humitat
tot suavitzant les temperatures tant a l’estiu com a L’hivern, i finalment per
l’inexistència de relleus importants que no impedeixen la insolació ni la
disminució de temperatura en alçada, tot i que la proximitat amb la serra de
Collserola actua com a barrera natural per a la circulació dels vents baixos,
provocant ocasionalment inversions tèrmiques, on es potencia l’augment de la
contaminació atmosfèrica. Per altra banda, la vall de riu Llobregat actua com a
passadís per a l’entrada de vents del nord.
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Així les dades tèrmiques més significatives dels darrers vint anys són:
Temperatura mitjana anual

16,5ºC

Temperatura mitjana mensual de gener

9,0 ºC

Temperatura mitjana mensual de juliol

24,0ºC
591,2 l/m2

Pluviositat anual
Mitjana anual de dies de pluja

88

Font: Unitat de Meteorologia. Negociat de Salut Pública. Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i Atles Climàtic de Catalunya del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.

Geologia i geomorfologia
A l’entorn pròxim de L’Hospitalet com unitats naturals que estructuren el territori
hi destaquen la serra de Collserola, el massís del Garraf, el pla de Barcelona, el
turó de Montjuïc, la plana al·luvial i el delta del Llobregat.
Geològicament la zona nord de L'Hospitalet (Samontà), està formada per
argiles vermelles i llims groguencs del període Quaternari, amb abundants
concrecions calcàries i còdols procedents dels relleus propers. Per sota
d’aquests materials quaternaris hi ha argiles pliocèniques. Aquests materials
afloren a la zona del cementiri, als voltants de Can Boixeres i a la zona de la
riera del Canyet.
D'altra banda el sector sud (La Marina), que gairebé suposa un 75% del total
del terme municipal, incloent Sant Josep, Santa Eulàlia, Polígon Gornal, Gran
Via Sud, Bellvitge, la Bomba, Marina i Can Pi, està formada per terres baixes i
planes, amb altituds que oscil·len entre els 5 i els 20 metres. Aquest sector
forma part del Delta de riu Llobregat i està format per sorres i llims d’origen
al·luvial.

L’Hospitalet de Llobregat

ARGILES

SORRES
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Edafologia
A grans trets, la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat presenta dues unitats
edàfiques bàsiques: Fluvisòls i Cambisòls.
Els Fluvisòls són sòls desenvolupats a partir de dipòsits al·luvials recents. Es
localitzen al voltant dels cursos fluvials i dels torrents del centre de les
depressions Prelitoral i Litoral. Es desenvolupen bàsicament sobre materials
calcaris i es presenten associats a Regosòls i Luvisòls.
Els Cambisòls són sòls on el material originari s’ha alterat moderadament i en
el seu perfil no s’hi troben migracions dels productes d’alteració, excepte
carbonats. Són els sòls més abundants a l’Àrea Metropolitana tot i que a
L’Hospitalet de Llobregat només s’hi observen al seu terç nord.

Hidrologia superficial
La xarxa hidrogràfica de L’Hospitalet de Llobregat la configuren els nombrosos
torrents i rieres que, provinents de la vessant sud i est del Puig de Sant Pere
Màrtir de la Serra de Collserola, arriben al mar creuant la ciutat seguint la
direcció NNW encaixonats entre els diferents turons de la zona anomenada
Samontà.
Aquestes rieres, que han influit decisivament en la forma d’ocupació urbana de
la ciutat, foren inicialment convertides en vials i rambles per, posteriorment,
albergar col·lectors que, en casos de fortes plujes, resulten insuficients degut a
la tendència de les aigües a seguir anteriors lleres.
És no obstant el riu Llobregat qui determina i configura el paisatge del municipi,
i participa en la seva toponimia. La ciutat s’asenta al seu marge esquerra, al
delta, a uns 5 km de la seva desembocadura.
En la part baixa, el Llobregat correspon a la tipologia de riu de règim mediterrani
amb influències pirenaiques. El seu règim natural ( gran irregularitat de cabals) es
troba enmarcat per la regulació dels embassaments de Sant Ponç, La Baells i
recentment La Llosa de Cavall. Així, el riu en la zona baixa presenta un règim de
mínims amb petites oscil·lacions.
La conca del Llobregat té una superfície de 4948 Km2 i una longitud de 156,5
Km., la pluviometria mitja de la conca és de 650 milimetres/any i l’aportació mitja
de 600 hm 3/any.
Un anàlisi de l’aigua del riu Llobregat al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat,
posa de manifest que la qualitat global de les aigües és molt pròxima a la
considerada pels abocaments domèstics.
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Hidrologia subterrània
Les aigües freàtiques existents en el subsòl de L’Hospitalet formen part de
l’aqüífer del delta del riu Llobregat.
El delta està format per materials quaternaris, tots ells detrítics, disposats en
discordància sobre el pliocè de l’antiga ria, el Miocè prop de Montjuïc, el
Triàssic a Gavà i el Paleozoic a Sant Boi.
De forma esquemàtica el delta està format per dos nivells sedimentaris detrítics
separats per una banda llimo-argilosa en forma de tascó, ampla a la banda de
mar, apuntada cap a l’interior i que s’afusa cap als costats; en la seva part
central aquesta banda té una potència màxima de 45 m.
El delta del Llobregat és el recurs hídric més important de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i els seus aqüífers són explotats tant per demanda agrícola,
industrial i d’abastament.
Vegetació i fauna
L’Hospitalet de Llobregat presenta una superfície urbanitzada o bé ocupada per
infraestructures de comunicació en gairebé la totalitat dels 12,5 Km2 de
superfície que presenta, per tant a la ciutat no es pot parlar de medi natural a
excepció d’una petita zona ruderalitzada a l’entorn del riu Llobregat.
El procès continu d’ocupació de sòl, primer com a sòl agrícola i posteriorment
com a sòl industrial i urbà, ha fet que en l’actualitat L’Hospitalet de Llobregat no
presenti altra vegetació que l’existent en les diferents zones verdes i de lleure.
Segons l’anuari estadístic, queden encara 94,4 ha de superfície que
corresponen a zones verdes, que estan relacionades amb els diferents parcs i
jardins existents a la ciutat, és a dir, espais verds urbans que fan referència a
tres tipus fonamentals de vegetació:
§
§
§

Les plantes cultivades dels jardins i de l’arbrat viari
Les plantes autòctones romanents que d’alguna manera hi sobreviuen
(solars, deixius intersticials, parets, etc.).
Les plantes naturalitzades, la majoria exòtiques, que han sabut colonitzar
els espais disponibles.

La fauna de L’Hospitalet de Llobregat presenta també un vincle directe amb les
activitats humanes, i degut a la mancança d’espais verds periurbans (medi
natural), ha de ser considerada com un component més dels espais verds
urbans.
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Entorn socioeconòmic
Població
La ciutat de L’Hospitalet en el darrer segle ha patit un creixement
demogràfic molt important que, a grans trets, està directament relacionat
amb dues grans onades migratòries (anys 20-30 i anys 60-70). Cal destacar,
que en tota la història de L’Hospitalet, el creixement demogràfic ha estat
molt més condicionat pel creixement migratori que no pas pel creixement
natural. En aquest sentit, actualment L’Hospitalet es troba en les fases
inicials del que sembla el començament d’una tercera onada d’immigració
procedent fonamentalment de països del continent africà i americà.
La gràfica següent mostra l’evolució de la població desde l’any 1900 a l’any
2000.

Evolució de la població a l’Hospitalet de Llobregat (1900-2000)
350000

habitants

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960 1970

1980

1990

1995

1997 1999 2000*

anys
Font: Anuari Estadístic de L’Hospitalet, 1999 i dades de l’Ajuntament per l’any 2000*.

Tal i com es pot observar a la taula, a l’any 1981 el municipi de L’Hospitalet
superà els 295.000 habitants. Aquest any fou el que concentrà un major
nombre de població al municipi, tot i que per districtes, respecte a l’any 1970
s’observa que l’únic districte que perd habitants és el districte II (Collblanc –La
Torrassa).
També és important remarcat el clar decreixement de població que ha patit la
població de L’Hospitalet de Llobregat desde 1981. Aquest decreixement
finalitzà però l’any 2000, quan la població augmentà en 1.192 habitants,
passant a ser de 246.066 habitants totals.
Pel que fa referència a l’evolució comparativa entre els diferents districtes de
L’Hospitalet, en els darrers 30 anys (de 1970 a 1999), els Districtes II i IV són
els que més veuen reduïda la seva població. El Districte V també tendeix a la
baixa, però no tant significativament com els anteriors. Els districte que se
surten de la tendència a la baixa demogràfica general de L’Hospitalet són el I,
el III i el VI.
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Evolució de la població per Districtes:
Districte
I
II
III
IV
V
VI
Total

Pb. 1970

Pb. 1981

Pb. 1991

Pb. 1999

Balanç
1970-1999

34.402

55.905

54.844

50.700

+16.298

66.742

57.567

48.626

43.178

-23.564

19.383

39.743

37.964

37.217

+17.834

53.364

52.243

46.230

39.792

-13.572

45.150

48.685

43.265

37.631

-7.519

21.589

40.931

41.649

36.356

+14.767

240.630

295.074

272.578

244.874

+4.244

Font: Anuari Estadístic de L’Hospitalet, 1999

Estructura de la població

Font: Idescat

A la piràmide d’edats de l’any 1975 s’observa que hi ha importants efectius dels
grups d’entre 25 i 35 anys, molts dels quals són immigrants procedents d’altres
comunitats autònomes, arribats en edat laboral jove en anys anteriors. Les
generacions més nombroses són les constituïdes pels grups d’entre 0 i 9 anys,
molts dels quals són fills d’immigrants ja nascuts aquí.
La piràmide de l'any 1996 mostra profunds canvis en l’estructura de la població
en aquests vint anys. La proporció de menors de 15 anys és molt baixa, encara
que cal destacar el gran contingent d’hospitalencs entre 15 i 29 anys. D’altra
banda, molts fills d’immigrants arribats entre els anys 1960 i 1975, estan
arribant a l’edat de procreació. En general podem dir que la piràmide actual
presenta encara una gran quantitat de joves però també una ràpida i imminent
tendència a l’envelliment.
Densitat de població i origens
L’Hospitalet és actualment la segona ciutat de Catalunya en quant a nombre
d’habitants (246.066 hab.), precedida per Barcelona amb aproximadament
1.500.000 hab.; i la primera en quant a densitat de població amb 19.685
hab/km2 , seguit de Barcelona amb 16.297 hab/km2 . Amb aquestes dades es fa
palesa la gran quantitat d’habitants que té L’Hospitalet i com a conseqüència la
seva importància i pes en la societat catalana.
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Les densitats de població en els diferents barris són encara molt més elevades
que la mitjana, ja que la gran extensió de polígons industrials fan minvar la
densitat total. Així, la densitat real pot arribar a ser encara més alta i per tant,
un dels factors més preocupants que pateix el municipi és precisament
l’elevada aglomeració de població.
Superfície, població i densitat per districtes (padró 1999):
Districte

Extensió Km2 Població

Densitat (hab/ Km2)

I

3.28

50.700

15.457

II

0.97

43.178

44.513

III

1.29

37.217

28.850

IV

0.81

39.792

49.126

V

1.05

37.631

35.839

VI

5.10

36.356

7.129

Total

12.50

244.874

19.590

A l’any 2000 a
L’Hospitalet de
Llobregat hi havia
246.066 habitants,
amb una densitat de
població de 19. 685
2
hab/Km . Aquestes
dades (tant per l’any
1999 com pel 2000)
són provisionals,
pendents de la
ratificació de l’INE.

Font: Anuari Estadístic de L’Hospitalet, 1999 i Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat (any 2000)

Pel que fa referència a la procedència de la població de L'Hospitalet la gràfica
següent en mostra perfectament la diversitat d'origens:
País Valencià 1,32%
Múrcia 1,43%
Altres 1,86%
Estranger 3,74%
Aragó 2,34%
Galícia 3,41%
Castella-la Manxa 3,60%
Barcelona 33,69%

Castella-Lleó 4,19%
Extremadura 4,47%

Andalusia 17,44%
Resta de Catalunya 4,81%

L'Hospitalet 17,70%

Font: Anuari Estadístic de L’Hospitalet 1999

Cal destacar però que actualment es considera que el lloc de naixement és la
població on hom viu, i no el lloc físic de naixença. Anteriorment l’INE no
contava aquesta particularitat i per tant una gran majoria de la població de
l’Hospitalet indica que és nascuda a Barcelona, on hi ha moltes més clíniques.
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Nivells d’instrucció
A grans trets, podem dir que la població de L’Hospitalet presenta un nivell
d’instrucció força baix. Només un 5% dels hospitalencs tenen estudis superiors,
més d’un 22% no té cap mena de titulació i més d’un 35% té només la primera
etapa de l’educació obligatòria complerta. Per tant, més de la meitat de la
població no posseeix títol de l’educació secundària obligatòria.
Respecte al coneixement del català, aquest ha augmentat considerablement
arrel de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística pel Parlament de
Catalunya, al 1986.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

L'entén
El sap parlar
El sap llegir
El sap escriure
No l'entén
No hi consta

1981

1991

1996

Font: Idescat

Com es pot comprovar observant el gràfic, el percentatge de població que
entén el català ha augmentat considerablement. En les últimes dades
registrades (any 1996), el 90% d’hospitalencs entén el català, dada força més
superior respecte el 60% de l’any 1981.

Estructura socioeconòmica
L’Hospitalet té actualment un important pes econòmic en la societat catalana,
però es troba encara a mig camí d’esdevenir centre metropolità i deixar d’actuar
de perifèria, al menys en l’aspecte econòmic i social.
En termes absoluts, L’Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya amb més
llocs de treball després de Barcelona, amb un nombre superior a 60.000, però
cal tenir en compte la gran quantitat de població que hi ha a la ciutat, així, la
proporció llocs de treball/població activa és negativa, d’aquí el fet que hi hagi
tanta gent obligada a desplaçar-se fora la ciutat per treballar.
Un factor que si que destaca de forma positiva, en comparació amb la resta de
ciutats competidores catalanes, és la baixa taxa d’atur de L’Hospitalet, fins hi
tot més baixa que Barcelona.
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Nivell econòmic i rendiments declarats
El nivell socioeconòmic de la ciutat és pot considerar en gran mesura baix,
propi de perifèria desenvolupada a partir d’immigració. A més, les diferències
socioeconòmiques dins la mateixa ciutat són molt clares, hi ha gran diferència
relativa entre les zones més benestants i les més desafavorides.
Hi ha tot un conjunt de barris que concentren els nivells socioeconòmics més
baixos, aquests són: el Gornal, Can Pi, Les Planes i la Florida per una banda, i
més àmpliament, els barris de Pubilla Cases i la part alta de Can Serra. En
canvi, els barris que concentren un nivell socioeconòmic més alt són el Centre,
Collblanc i Sta. Eulàlia, d’aquests dos últims destaquen les zones frontereres
amb Barcelona.
Producte Interior Brut i Renda Bruta Familiar Disponible (1996):

PIB

L’Hospitalet

Sabadell

Catalunya

PIB (milions pessetes)

315.497

331.246

9.531.731

PIB per habitant (milers pta)

1.237,0

1.782,83

1.565,13

53,92

77,71

100

RBFD (milions pessetes)

324.802

262.792

9.531.731

RBFD per habitant (milers pta)

1.273,5

1.414,40

1.565,1

81,4

90,37

100

Índex PIB
(Catalunya=100)

RBFD

Índex RBFD per hab. (Catalunya = 100)

Font: Idescat

Pel que fa al PIB, el 1991 L’Hospitalet era la segona ciutat de Catalunya amb
valor més alt després de Barcelona; el 1996 però, Tarragona i Sabadell li
passen al davant. L’important però és considerar el PIB per habitant i aquí si
que es troben valors força més baixos que la mitjana de ciutats de Catalunya.
Les rendes familiars, en termes absoluts, han augmentat significativament en
front les catalanes, tot i així, es troben en una situació molt precària.
Dels 82 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, segons dades de
l’IDESCAT de 1996, L’Hospitalet se situa al voltant de la posició 72, doncs la
Renda Bruta Familiar Disponible per Càpita se situa en un 81,4% (tenint en
compte Catalunya =100).
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Evolució de l'ocupació a la ciutat
Als anys setanta la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat va experimentar un
creixent augment de la taxa d’atur que implica que a l’any 1986, segons dades
de l’Anuari estadístic de L’Hospitalet, s’assolís un valor d’aturats al voltant del
26% de la població activa, de manera que de les 107.518 persones que
configuraven la població activa, 28.752 persones es trobaven aturades.
El gran augment de la inserció de les dones al món laboral a partir dels anys
80, integrant-se en el sector de població activa inscrivint-se a les oficines
d’ocupació de l’ INEM, juntament amb d’altres fets com l’aparició de l’economia
submergida també van contribuir a que l’atur arribés a aquests extrems.
A partir de l’any 1988 aquesta xifra comença a caure molt ràpidament. Així a
l’any 1991, s’assoleix un valor del 10,13% d’atur. Aquesta xifra encara
continuaria decreixent però més lentament, arribant a l’any 2000 a una taxa de
4,7%, valor envejable, doncs se situa per sota de la mitjana de Catalunya
(6,69%).
Evolució de la taxa d’atur:
30
25
20
15
10
5
0

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Font: Anuari Estadístic de L’Hospitalet 1999 i Idescat (any 2000).

Estructura sectorial i professional a la ciutat
La crisi econòmica dels anys 70 va afectar a moltes indústries que fins
aleshores havien representat el motor econòmic del municipi. Des d’aquell
moment es configura una estructura sectorial on els serveis agafen el
protagonisme.
Si es té en compte la gran quantitat de persones no residents que treballen a
L’Hospitalet, es fa necessari tenir-los presents alhora de caracteritzar
l’estructura sectorial i professional del municipi, tot diferenciant-los de la
població activa resident a L’Hospitalet.
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De les més de 14.767 activitats econòmiques censades a L’Hospitalet,
aproximadament un 76.5% pertanyen al sector serveis i comerç, incloent
gairebé el 70% de les persones assalariades que treballen al municipi
(residents o no). Un 13% de les activitats econòmiques pertanyen al sector
industrial amb a prop d’un 24% dels treballadors, en quant a la construcció, un
10,5% d’activitats conformen aquest sector i s’hi dediquen aproximadament un
7% dels assalariats.
L’evolució de la població ocupada resident a L’Hospitalet presenta una
disminució en la seva dedicació al sector industrial (a baixat un 10% en 10
anys) a favor de l’augment de la dedicació al sector serveis (ha passat de tenir
una representació inferior al 50% a més del 60% d’hospitalencs que s’hi
dediquen).
Pel que fa a les activitats empresarials predominants a la ciutat, en el sector
industrial destaquen en primer lloc, la transformació de metalls, seguit de les
activitats relacionades amb l’edició, la fusta i el suro. En quant a les activitats
del sector comercial, predominen de llarg les que engloben l’ampli camp de
l’alimentació, a més del comerç relacionat amb el vestir. Ja en el sector serveis,
les activitats empresarials de més pes són les cafeteries i restaurants i en
menor mesura el comerç a l’engròs.
Equipaments municipals
La dotació d’equipaments de L’Hospitalet es pot considerar com a bona, doncs
ha millorat molt en els últims 20 anys.
Equipaments docents
L’equipament docent de L’Hospitalet satisfà l’actual demanda de centres
escolars.
Cal destacar que més de la meitat dels centres són privats. Tot i això, hi ha
més capacitat en els centres públics de manera que aproximadament un 52%
dels estudiants es formen en centres públics i un 48% en centres privats o
concertats.
En quant a centre universitaris, majoritàriament els hospitalencs han de
desplaçar-se fora de la ciutat, però cal destacar la proximitat de les zones
universitàries de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la
Universitat de Barcelona (UB), que es troben a la part de dalt de la Diagonal.
També cal esmentar que L’Hospital de Bellvitge de L’Hospitalet integra part
dels estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona.
Equipaments sanitaris
L’Hospitalet compta amb tres grans centres d’assistència hospitalària, aquests
són L’Hospital Bellvitge-Prínceps d’Espanya, l’Institut Català d’Oncologia i la
Creu Roja, amb 813, 126 i 233 llits respectivament.
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En quant a l’assistència primària cada districte disposa d’Àrees Bàsiques de
Salut (ABS) o Centres d’Atenció Primària (CAP), en total n’hi ha 17 distribuïts
per tota la ciutat.
Equipaments esportius
A L’Hospitalet hi ha un total de 391 espais esportius, dels quals la majoria són
municipals, exactament 236, mentre que 96 són públics i 59 privats.
Destaquen les 140 pistes de petanca i les 82 pistes polisportives.
Equipaments culturals
A L’Hospitalet hi ha equipaments culturals diversos, entre els quals destaca el
Museu de L’Hospitalet que any rera any atrau un major nombre de visitants
(actualment més d’11.000 visitants/any). El museu s’encarrega de la recerca,
conservació i difusió del patrimoni cultural de la ciutat. També cal mencionar La
Sala Alexandre Cirici que és una sala d’exposicions, de la Secció de Patrimoni
Cultural, on es realitzen exposicions monogràfiques amb caràcter temporal.
A la ciutat hi ha centres culturals importants com el Tecla Sala, que ofereix
exposicions d’art contemporani, o el centre cultural Barradas, que ofereix una
programació estable de música, lletres i exposicions relacionades amb
festivitats, música o llibres.
L’Hospitalet disposa de 10 biblioteques entre les quals es troba la recent
inauguració del servei de biblioteca Tecla Sala.
Hi ha una gran quantitat d’associacions cíviques i culturals (més de 450) amb
més de 125.000 socis. Destaquen les APAS, les AAVV, les associacions de
gent gran, les socio-culturals, les solidàries o les juvenils/esplais.
Equipaments mediambientals
Des de fa anys a L’Hospitalet hi ha la possibilitat, per als ciutadans que així ho
desitgin, d’utilitzar els serveis de recollida selectiva. Destaquen la recollida de
paper i cartró, vidre, piles i llaunes. També es disposa de servei gratuït de
recollida domiciliària de mobles.
És important el servei que ofereix la deixalleria municipal situada al carrer
Arquímedes.
Cal destacar també l’existència del Laboratori Municipal que ofereix la
realització de visites comentades segons grups d’edats, col·legis, etc.
També existeix una estació meteorològica.
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2 Diagnosi ambiental
2.1 Aspectes estructurals
2.1.1

Organització i gestió municipal

2.1.6.3

Breu resum de la situació actual

2.1.6.4

Elements significatius de la diagnosi

2.1.7

Planejament urbanístic i usos del sòl

2.1.7.1

Breu resum de la situació actual

2.1.7.2

Elements significatius de la diagnosi

2.1.8

Sistemes naturals

2.1.8.1

Breu resum de la situació actual

2.1.8.2

Elements significatius de la diagnosi

2.1.9

Mobilitat

2.1.9.1

Breu resum de la situació actual

2.1.9.2

Elements significatius de la diagnosi

2.1.10

Incidència de les activitats econòmiques

2.1.10.1

Breu resum de la situació actual

2.1.10.2

Elements significatius de la diagnosi

2.1.11

Models de comportament social i educació ambiental

2.1.11.1

Breu resum de la situació actual

2.1.11.2

Elements significatius de la diagnosi
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2.1.1 Organització i gestió municipal
2.2.1.1 Breu resum de la situació actual:
Estructura funcional de l’Ajuntament
Actualment l’Ajuntament de L’Hospitalet està dividit en tres grans grups: Alcaldia, Agència de
Desenvolupament Urbanístic (ADU) i quatre àmbits o macroàrees. Els àmbits depenen directament
d’Alcaldia i es veuen influenciats pels projectes de l’ADU. Cada àmbit té les seves àrees, total deu, i
algunes àrees tenen regidories delegades, en total 7. L’organigrama és:
ALCALDIA -PRESIDÈNCIA

Gabinet d’Alcaldia

ÀMBIT DE
POLÍTICA
TERRITORIAL

Àrea de
Serveis
Municipals

Regidoria delegada
de Medi Ambient

A.D.U.

ÀMBIT DE
GOVERNACIÓ

Àrea
d’Urbanisme,
Medi
Ambient i
Habitatge

Regidoria
delegada
d’Habitatge

Àrea de
seguretat
ciutadana,
transport i via
pública

Regidoria
delegada
d’activitats

ÀMBIT DE
SERVEIS
PERSONALS

ÀMBIT DE
PRESIDÈNCIA

Àrea de
recursos
Humans i
Tecnolog
ia

Àrea de
Promoció
Econòmic
a

Reg. del.
de Joventut

Àrea
d’Hisenda
i Serveis
Centralitz
ats

Reg. del. de
cooperació i
solidaritat

Àrea de
Participació
Ciutadana i
Polítiques
Sectorials

Àrea de
Política
Social

Àrea
d’esports

R.del. de relacions amb entitat de
cultura popular i tradicional

Àrea
d’educac
ió i
cultura

Regidoria
delegada
d’educació

El Medi Ambient dins de l’estructura municipal
El departament de Medi Ambient va néixer a la legislatura passada, dintre d’una Àrea anomenada
“serveis municipals i medi ambient”. Actualment es troba dins de l’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i
Habitatge de l’Àmbit de política territorial, conformant la Regidoria delegada de Medi Ambient. L’altre
àrea d’aquest àmbit és l’Àrea de Serveis Municipals.
El Consell de la Sostenibilitat depèn de la Regidoria de Medi Ambient.
El Negociat de Salut Pública que inclou el Laboratori municipal i el Servei d’Inspecció, dedica un 90%
de la seva activitat a tasques ambientals i depèn de l’Àrea de Política social que a la vegada està
dintre l’àmbit de Serveis Personals.
Altres temes relacionats directament amb el medi ambient com activitats reglades, mobilitat, residus,
parcs i jardins... depenen d’altres Àrees com de Seguretat ciutadana , circulació, transport i via pública
i Àrea de Serveis Municipals.
El personal que dota el departament de Medi Ambient és un tècnic que depèn directament del Tinent
d’Alcalde d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge. La Regidoria Delegada de Desenvolupament Local
disposa d’un altre tècnic que depèn del Regidor delegat de desenvolupament Local. El laboratori
disposa de 10 persones. La despesa municipal ordinària en medi ambient és del ordre del 16%, valor
que augmenta lleugerament any a any. Les inversions en el capítol ambiental en el quatrieni 20002003 s’han reduït en un 24% respecte el quatrieni anterior, tot i que la quantitat d’inversions totals han
augmentat en un 14%.
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2.1.1 Organització i gestió municipal (continuació)
Competències ambientals de l’Ajuntament de L’H.
Aigües: És una empresa concessionària qui té les competències de les aigües de
consum, tot i que la definició de les tarifes depèn de l’EMSHTR i l’Ajuntament controla els
consums municipals i fomenta l’estalvi. Les aigües residuals depenen de EMSHTR i de
l’Ajuntament i l’ACA també participa en la inspecció d’abocaments en origen. En quan a
aigües freàtiques la tasca queda repartida entre l’Ajuntament i una empresa
concessionària.
Atmosfera: Els temes atmosfèrics són portats bàsicament des de l’Àrea de Política Social
tot i que en alguns aspectes també hi té competències la Generalitat.
Sòl: La Generalitat de Catalunya i l’Administració Central tenen les competències en
aquest tema.
Residus: En aquest camp les competències queden repartides entre l’EMSHTR, una
empresa concessionària i l’Ajuntament, concretament l’Àrea de Serveis Municipals.
Energia: Les competències les té l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge exclusivament
Neteja viària: Competència de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament i de l’empresa
concessionària a excepció de les campanyes de comunicació que a més hi participa la
Generalitat de Catalunya.
Mobilitat: Tema molt compartit entre organismes interns i externs a l’Ajuntament. Depèn
de l’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Seguretat ciutadana,
transport i via pública, de l’ADU i del Consell Comarcal. L’EMSHTR té competència sobre
els transports públics.
Sorolls: Les activitats reglades i la Guàrdia Urbana depenen de Seguretat Ciutadana. La
resta del Negociat de Salut pública.
Educació ambiental: Molt repartida al ser transversal. Lligada a les campanyes de
sensibilització i participació ciutadana.
Activitats reglades: Per la LIIAA el municipi té una ponència ambiental en la que hi
participen diversos departaments de l’ajuntament.
Parcs i jardins: Àrea de Serveis Municipals
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2.1.1 Organització i gestió municipal
2.1.1.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) A L’HOSPITALET EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT ESPECÍFICAMENT COMPTA
ÚNICAMENT AMB UN TÈCNIC ADSCRIT
El departament de medi ambient pròpiament dit de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
presenta només una persona. La xifra augmenta lleugerament si comptabilitzem altre personal
d’altres Àrees vinculades amb medi ambient però tot i això, pel tamany del municipi s’observa
poca representativitat d’aquest departament.
2) LES COMPETÈNCIES AMBIENTALS A
REPARTIDES ENTRE LES DIFERENTS ÀREES

L’AJUNTAMENT

ES

TROBEN

MASSA

Són moltes les Àrees i fins i tot els àmbits que tracten temes ambientals i forces també les
administracions o empreses concessionàries que hi participen, per tant cal major coneixement i
transversalitat de dades lligades amb temes ambientals.
3) EXISTEIX UNA
AMBIENTALS

MANCA

D’INTERCONNEXIÓ

ENTRE

ÀREES

AMB

TASQUES

La relació orgànica entre departament és feixuga i aquest aspecte encara es veu més potenciat
pel fet de que moltes Àrees es troben en edificis independents. Aquesta mancança es veu
subsanada gràcies a la bona disposició de tots els tècnics implicats.
4) AL MUNICIPI HI HA POC PRESSUPOST PER TEMES AMBIENTALS
És poc el percentatge del pressupost global dedicat a temes ambientals i és un percentatge que
augmenta molt lleugerament amb els anys.
5) EL PRESSUPOST ORDINARI EN MEDI AMBIENT AUGMENTA PERÒ LES INVERSIONS
DISMINUEIXEN EN EL PRESENT QUATRIENI.
Els pressupostos ordinaris en el capítol ambiental eren sempre de l’ordre del 12%, enguany és
del 16%. Però, les inversions en medi ambient pel quatrieni 2000-2003 són d’un 27.3% del
pressupost total, en el quatrieni 1996-1999 eren de l’ordre del 40.7%.
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2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl
2.1.2.1 Breu resum de la situació actual:
Planejament
L’Hospitalet és un dels 5 municipis del Barcelonès, ocupant un 8’6 % del territori, però
acull un 12% de la seva població.
Disposa de dos plans municipal que regulen el seu futur. L’un és de caràcter urbanístic
(Pla General Metropolità de 1976, en endavant PGM), i l’altre és de caràcter estratègic i
s’anomena “Pla L’H 2010”.
El PGM classifica el sòl en:

CLASSE DE SÒL
(1998)
Urbà

Qualificació

Subús

Industrial (22a)

Ha

%

182,73

14,62

Protecció

Viària

29,82

2,39

Residencial

Blocs aïllats alta densitat

64,23

5,14

Blocs aïllats mitja densitat

11,03

0,88

Eixample modern

226,12

18.09

Eixample
suburbà densificat

6,27

0,50

Eixample suburbà

2,73

0,22

Residencial

6,77

0,54

Sistema 7

Equipaments

140,22

11,22

Sistema 3

Ferrocarril

45,59

3,65

Hidrogràfic

7,23

0,58

Sistema 6

Parc

170,52

13,64

Sistema 4

Serveis

10,94

0,87

Sistema 5

Viari

330,54

26,44

15,26

1,22

1.250

100

Terciari 11-11T
TOTAL

El Pla L’H 2010 recull una sèrie de propostes i declaracions de principis, encaminats a
assolir uns objectius bàsics com el fet d’assumir les funcions de ciutat central o convertir
L’Hospitalet en una ciutat territorialment unitària i urbanísticament equilibrada., generadora
de riquesa i cultura.
Tipus de model viari i residencial que fomenta el planejament vigent
2

A L’Hospitalet tenim densitats properes a les 20.000 persones per Km , fent de
L’Hospitalet el municipi més dens de Catalunya. A més, hi ha barris com La Florida amb
2
2
60.000 Hab/km i Collblanc o Bellvitge amb 40.000 Hab/Km .
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2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl (continuació)
Població per barris:

DISTRICTE

Població

BARRI

(Padró a 31.12.99)

Centre
Districte I

24.091

9,84

Sanfeliu

6.674

2,72

Sant Josep

19.935

8,14

50.700

20,70

La Torrassa

21.928

8,95

Collblanc

21.250

8.68

43.178

17,63

37.217

15,20

37.217

15,20

La Florida

25.479

10.40

Les Planes

14.313

5,85

39.792

16,25

subtotal

Districte II

subtotal
Districte III

Districte IV

Santa Eulàlia

subtotal

Districte V

Can Serra

11.628

4,75

Pubilla Cases

26.003

10,62

37.631

15,37

El Gornal

833

3,40

Bellvitge

28.019

11,45

36.356

14,85

244.874

100

subtotal

Districte VI

%

subtotal
TOTAL

Distribució d’usos reals del sòl
El 100 % del terme municipal de L’Hospitalet és urbà, quedant distribuït en cinc usos, tal
com es detalla a la taula següent:
Ús sòl urbà

Ha

%

Industrial

182,73

14,62

Protecció viària

29,82

2,39

Residencial

317,15

25,37

Sistema

705,04

56,40

Terciari

15,26

1,22

TOTAL

1.250

100
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2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl (continuació)
El percentatge més gran del territori és el de sistemes, concretament un 56,40 %.
Els sistemes que hi trobem i la superfície que ocupen són:

20%
7%

46%

1%

2%

24%

Equipaments

Ferrocarril

Hidrogràfic

Zones verdes

Serveis

Viari

La zona residencial, que representa el 25.37 % del total del terme municipal, presenta sis
tipologies diferents:
2%
1%
2%

20%
3%

72%

Blocs aïllats alta densitat

Blocs aïllats mitja densitat

Eixample modern

Eixample suburbà densificat

Eixample suburbà

Residencial

Zones verdes urbanes
L’Hospitalet no té Medi Natural, però si que té gran nombre de parcs, concretament 170.52
Ha, que representen el 13.64% de tot el territori. Aquestes Ha es distribueixen en un 48 %
d’àmbit local i la resta d’àmbit comarcal.
2

Els m de zona verda per habitant varia segons el districte. Es de destacar que el districte
2
VI és l’únic districte que supera als 5m mínims de zona verda/habitant i que és el districte
que aporta la zona verda necessària per a que el municipi arribi, per poc, a superar els
2
5m /habitant.
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2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl (continuació)
Població, i zones verdes per districte:
2

districte

Població
(Padró
31.12.99)

Sup. Zona
verda

m zona verda
per habitant
respecte el
Districte

2

m Z.V./
habitatge

I

50.700

19,56 Ha

3,85 m2

10,10

II

43.178

8,54 Ha

1,97 m2

4,31

III

37.217

13,66 Ha

3,67 m2

9,22

IV

39.792

11,11 Ha

2,79 m2

6,78

V

37.631

6,50 Ha

1,72 m2

4,25

VI

36.356

111,15 Ha

30,57 m2

89,04

TOTALS

244.874

170,52 Ha

6,96 m2

17,38

2

També cal destacar que l’únic districte que compleix la normativa de 18 m de zona verda
per habitatge és el VI, i gràcies a la zona verda d’àmbit comarcal.
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2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl
2.1.2.1 Elements significatius de la diagnosi:
1) A L’HOSPITALET EXISTEIX UNA DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LES ZONES
VERDES
La distribució de zones verdes a L’Hospitalet de Llobregat tant en nombre com en
superfície és molt irregular entre els diferents barris. A més, cap districte, a excepció del VI
2
compleix els mínims tant pel que fa a m de zona verda tant relativa a habitatge, com per
habitant.
2) A L’HOSPITALET EXISTEIX UNA ELEVADA DENSITAT DE POBLACIÓ
L’Hospitalet és un municipi de molt petita superfície i amb molta població,per la qual cosa
s’assoleixen valors de densitat de població globalment molt alts, i extraordinàriament
2
elevats en alguns barris com per exemple els 60.000 hab/Km de La Florida. A més a més,
la manca de sòl lliure i l’elevada ocupació del sòl pels sistemes fan difícil una redistribució
interna de la població.
3) A L’HOSPITALET ELS VIALS OCUPEN LA MAJORIA DEL SÒL DEL MUNICIPI
El 26,44% del terme municipal de L’Hospitalet està ocupat per carrers i altres vials. A
aquesta xifra se l’hi hauria de sumar la superfície destinada a línies fèrries i a la protecció
viària, arribant al 32,48% del terme. En canvi, destinat a habitatges només hi ha el 25,37%
del sòl.
L’elevat nombre de vials i la seva distribució espaial, trenquen l’harmonia de ciutat,
separant molts els barris.
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2.1.3 Sistemes naturals
2.1.3.1 Breu resum de la situació actual:
L'ocupació urbana i d’infraestructures de comunicació al municipi de L’Hospitalet de
Llobregat cubreix gairebé la totalitat del territori, de manera que només es pot parlar de
medi natural en una petita zona ruderalitzada que es correspon a l’entorn del riu Llobregat
que pertany al municipi.
També cal destacar que al municipi existeixen 25 hectàrees de cultius de regadiu (dades
d’aprofitament de la SAU a l’any 1999 segons l’Idescat), situades al sud oest del municipi,
concretament al barri de Bellvitge, i repartides en tres petites explotacions.

La llera del riu Llobregat al seu pas per la ciutat de L’Hospitalet, presenta un estat de
degradació molt important. És un terreny altament castigat per a l’home on si desenvolupa
una vegetació de tipus roderal i nitròfila, i no queda cap vestigi del que hauria de ser una
comunitat de bosc de ribera.
Per tant, l’antropització i la tendència a enriquir l’entorn de residus, es tradueix en una
progressiva expansió de les plantes nitròfiles a l’entorn de tota la llera del Llobregat que
pertany a la ciutat de L’Hospitalet on, uns centenars de metres de llera conviuen amb
multitud d’infraestructures de comunicacions i col·lectors.
En aquests ambients, els marges no submergits del riu constitueixen un hàbitat dominat
per espècies vegetals nitròfiles i higròfiles, que prosperen ràpidament on, per acció de les
aigües, s’acumulen grans quantitats de restes orgàniques. Aquestes comunitats es troben
en un terme mig entre les exclusivament nitròfiles i les d’aigua dolça.
Pel que fa referència a helòfits, aquests són presents a tota la part baixa del Llobregat.
Destaca la presència de la canya (Arundo donax), espècie d’origen exòtic però d’amplia
distribució al nostre país, especialment associada a ambients agrícoles o cursos d’aigua.
D’altra banda, el cany ís (Phragmites australis) i el jonc (Juncus ssp.), són dues espècies
helòfites que tot i distribuir-se a la part baixa del riu Llobregat, no són presents a l’àrea
d’estudi.
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2.1.3 Sistemes naturals (continuació)
Part de la vegetació de la llera del Llobregat es pot observar en la següent fotografia:

En concret s’hi pot identificar la canya (Arundo donax), el card marià (Silybum marianum),
plantatges (Plantago ssp.), el Rumex crispus i l’espernallac (Santolina chamaecyparissus).
Tot i això, cal destacar especialment una planta del grup de les crucíferes, (Hirschfeldia
incana) com l’espècie que domina tota la llera del Llobregat, des del camí d’accès fins prop
de l’aigua.
D’altra banda, la vegetació no submergida de tipus herbaci es dominada per les gramínies
com Paspalum sp. I Cyianodon dactylon.
També pot trobar-se, en aquest tram baix del Llobregat, Polygonum persicaria, així com
diverses espècies moltes vegades de caràcter clarament ruderal, com Urtica sp., Inula
viscosa, Euphorbia sp., Capsella bursa-pastoris i certes Chenopodiaceae i Brassicaceae.
D’altra banda, el fet que la llera del Llobregat al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat
presenti un grau de degradació tant elevat, no només modela les comunitats vegetals
presents, sinó també el poblament faunístic local caracteritzat pel domini d’espècies
denominades banals (en contraposició de les d’interès natural o amenaçades).
Generalment aquestes espècies, per la seva capacitat i adaptació a la vida prop de l’home,
proliferen ràpidament en ambients periurbans, sent organismes menys sensibles als canvis
d’origen antròpic, gràcies a la seva habilitat per aprofitar-se de les alteracions produïdes
per l’home per prosperar.
De l’observació in-situ a la llera del Llobregat, destaca la presència d’ocells com els cama
llargs (Himantopus himantopus ), el gavià argentat (Larus cachinans), la gavina riarella
(Larus ridibundus), el colom (Columba livia), el pardal (Passer domesticus), el flaciot negre
(Apus apus), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), l’oreneta cuablanca (Delichon urbica) i
algunes espècies de sílvids.
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2.1.3 Sistemes naturals (continuació)
Figures de protecció especial
Tot el sòl de L’Hospitalet de Llobregat és urbà, i per tant no existeix cap figura de protecció
relacionada amb espais naturals.
Tot i això, cal destacar la proximitat de la ciutat de L’Hospitalet a la Reserva Natural del
Delta del Llobregat, al Parc de Collserola, i al Parc Agrari del Baix Llobregat tal i com es
pot observar amb el mapa de l’Anella Verda de sistemes naturals que envolten la
macrociutat de Barcelona (Diputació de Barcelona).

L’Hospitalet de
Llobregat
L’Hospitalet de
Llobregat

L’Anella verda està formada pels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona,
per tots aquells espais que es regeixen mitjançant consorcis, així com pels espais
agroforestals que uneixen les zones naturals, i L’Hospitalet de Llobregat presenta un
posició pròxima a tots aquests.
Connectivitat biològica del territori
El territori de L’Hospitalet de Llobregat no presenta cap possibilitat d’establir-hi un corredor
biològic amb les condicions ambientals actuals. En un futur, i en funció dels canvis que
poguessin produir-se amb la construcció de la nova depuradora del Baix Llobregat, es
podria potenciar el riu com a corredor biològic global de total la part baixa del Llobregat,
lligant des de les terres d’interior al seu delta.
Agricultura i ramaderia a L’Hospitalet de Llobregat
L'agricultura a L’Hospitalet de Llobregat és una pràctica gairebé extingida ja que en funció
de la superficie Agrícola Utilitzada (SAU), només existeixen 3 explotacions amb un total de
25 ha. Cal destacar però, que una petita part del territori de la ciutat es troba dins del Parc
Agrari del Baix Llobregat que, -nascut a l’any 1996 gràcies a la voluntat de la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos, mitjançant un
programa LIFE de la Unió Europea-, pretén preservar l’espai agrari previst com a tal,
promoure el desenvolupament econòmic de territori agrari i de les explotacions agrícoles
en particular i conservar i difondre els valors ambientals i culturals del territori.
Referent a ramaderia actualment només existeixen dues petites explotacions que
conjuntament només impliquen 55 caps d’aviram.
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2.1.3 Sistemes naturals
2.1.3.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) EL TERRITORI DE L’HOSPITALET PRESENTA UNA PRESSIÓ ANTRÒPICA
ELEVADA
Existeix una pressió antròpica molt important al conjunt del territori de L’Hospitalet de
Llobregat que es manifesta per l’existència d’elevades densitats de població en el conjunt
de la població però especialment elevades en alguns barris (La Florida, Bellvitge), una
gran multitud d’infraestructures de comunicació que travessen la ciutat tant viàries com
ferroviàries que, a més a més d’ocupar sòl generen barreres difícilment franquejables.
Finalment és obvi fer esment a la important pressió que suposa el continu urbà que forma
la ciutat amb la macroencefàlica Barcelona.
2) AL TERME MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT EL MEDI NATURAL ES
CENTRA A LA LLERA DEL LLOBREGAT
El municipi de L’Hospitalet de Llobregat presenta el 100% del seu territori sobre sòl urbà,
per tant, només es pot assimilar a medi natural els prop de 900 metres de llera del riu
Llobregat que pertanyen al municipi de L’Hospitalet, conformant 7 hectàrees de domini
públic hidràulic. Cal destacar que aquesta llera presenta un estat de degradació important
on únicament si desenvolupa vegetació de tipus roderal i nitròfila, amb un poblament
animal de baix interès faunístic i d’elevada capacitat d’adaptació a entorns periurbans.
Per altra banda, a la ciutat de l’Hospitalet, dins de l’ecosistema urbà cal destacar-hi tota la
fauna i la flora lligada a aquest entorn. En aquest sentit, el verd urbà (94,4 hectàrees de
parcs i jardins), més enllà del seu obvi valor naturalístic i ornamental, té algunes funcions
ambientals bàsiques, entre les quals les de pantalla acústica, la d’instaurador de
microclimes (ombra, protecció davant del vent), la de retenidor de partícules i elements
químics contaminants en suspensió aèria, i la d’hàbitat per a una variada fauna urbana
vinculada a l’entorn urbà.

3) EN LES CONDICIONS ACTUALS NO ÉS POSSIBLE LA POTENCIACIÓ DEL RIU
LLOBREGAT COM A CORREDOR BIOLÒGIC
El territori de L’Hospitalet de Llobregat no presenta cap possibilitat d’establir-hi un corredor
biològic amb les condicions ambientals actuals. En un futur, i en funció dels canvis que
poguessin produir-se amb la construcció de la nova depuradora del Baix Llobregat, es
podria potenciar l’eix del riu Llobregat com a corredor biològic global de total la part baixa
del riu, lligant des de les terres d’interior fins el seu delta. Ara bé, aquesta possibilitat és
remota degut a l’elevat grau de degradació que presenta el riu en tota la seva part baixa,
lligada tant a la qualitat de les seves aigües, la inexistència de bosc de ribera, i la poca
presència d’avifauna d’interès implicant, globalment, una qualitat ecològica molt baixa.
4) ELS PARC I JARDINS DE LA CIUTAT SÓN EL PRINCIPAL MITJÀ DE CONTACTE
DELS HOSPITALENCS AMB EL MEDI NATURAL
Les principals comunitats naturals existents a L’Hospitalet de Llobregat es centren en els
espais verds urbans que, segons l’anuari estadístic de 1999, incloien 94,4 ha de superfície.
Des des de l’inici de la democràcia a L’Hospitalet es potencia de forma important
l’increment de zones verdes a la ciutat a fi i efecte d’anar mitigant la important concentració
urbanística, millorar l’accés de la població a aquests espais i convertir àrees altament
artificialitzades en espais lliures. En aquest sentit cal destacar els últims parcs realitzats, el
projecte de cornisa verda i el guany que suposarà el futur cubriment de les línies
ferroviàries que actualment desestructuren enormement el territori.
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2.1.3 Sistemes naturals (continuació)
5) EL SECTOR PRIMARI DE L’HOSPITALET ÉS INCIPIENT
L’elevada ocupació de sòl agrícola per a la construcció tant de polígons industrials,
infraestructures de comunicació i vivendes, ha portat a que durant els últims cinquanta
anys, tot el tram baix del Llobregat hagi perdut els millors sòls agrícoles. L’Hospitalet lluny
de ser-ne l’excepció, a més a més de perdre les millors terres agrícoles a favor de
Barcelona mitjançant diferents annexions de territori, (que posteriorment s’han convertit en
l’actual Zona Franca), ha anat abandonant progressivament els seus conreus a favor de
zones industrials i residencials, de manera que actualment es pot considerar el sector
primari com a merament testimonial amb 25 hectàrees de Superfície Agrícola Utilitzada.
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2.1.4 Mobilitat
2.1.4.1 Breu resum de la situació actual:
Descripció general de la Mobilitat
Els desplaçament setmanals que tenen com a origen i/o final la ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat són 2.909.000. Un 80% d’aquests desplaçaments són fets per ciutadans de
L’Hospitalet. Dels desplaçaments amb origen i destí a L’Hospitalet, un 99% són fets per
residents al municipi. Només un 60% de la població treballa en el propi municipi, per tant la
resta es veu obligada a desplaçar-se fora.
La majoria de desplaçament externs són amb la resta del Barcelonès, seguit del Baix
Llobregat, tal com mostra el següent gràfic.

2%
1%

1%

0%

1%

Resta Barcelonès

23%

Baix Llobregat
Garraf
Alt Penedès
Vallès Occidental
Vallès oriental
Maresme
72%

La majoria de desplaçaments interns es realitzen a peu i els externs amb metro o conduint
el vehicle privat, tal com queda reflexat en la següent taula.
MODEL

% L’H – L’H

% L’H – RMB

% Global

A peu

70,3

8,1

28,8

Metro

7,6

30,0

22,7

Renfe

---

2,3

1,5

FGC

0,4

2,5

1,8

Bus urbà

5,9

---

6,4

Bus interurbà

0,1

9,3

1,8

Bus empresa/escola

0,6

0,7

0,6

Cotxe conductor

9,7

25,3

20,2

Cotxe acompanyant

3,7

10,8

8,4

Moto

0,8

7,7

5,4

Taxi

0,2

1,3

0,9

Altres
Total

0,7
100

2,0
100

1,5
100
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2.1.4 Mobilitat (continuació)
Altres dades d’interès:
• 80.3% de desplaçaments en dies feiners
• Es desplacen més homes que dones
• Un 58.7% dels desplaçaments es realitzen obligatòriament
• La franja d’edat amb més desplaçament és de 20 a 29 anys.
• El transport privat és usat majoritàriament per homes
• Els percentatges d’usuaris masculins i femenins quasi s’igualen en el transport
públic i a peu.
• En els desplaçament supramunicipals el nombre de desplaçament en transport
públic o privat s’igualen.
• L’índex de motorització per llar es manté en el 1’2
Xarxa de comunicacions supramunicipal i local
La Ronda de Dalt i la Ronda Litoral conflueixen en aquest municipi i La Gran Via i la
carretera Collblanc, són les dues carreteres històriques. Les quatre vies esmentades fan
un efecte coaccionador del nucli urbà, però aïllant el municipi de la resta de la comarca i
provoquen un elevat trànsit de pas.
La connexió entre interurbans i urbans és difícil, a excepció de la carretera de Collblanc,
afavorint que pocs vials del municipi suportin la gran majoria de vehicles.
L’Hospitalet està ben comunicat per linia fèrria, doncs disposa de dues línies de metro,
quatre línies de RENFE i els Ferrocarrils de la Generalitat amb quatre estacions.
“L’embolcall” creat per les carreteres i les rondes es veu dividit per les dues línies
ferroviàries aèries que travessen el municipi.
Aparcaments
L’Hospitalet té un total de 3636 places d’aparcament, repartides entre els barris de la ciutat
segons indica la taula adjunta.
Districte

Barri

Emplaçament

Districte I

Sant Josep

Parc de la Serp

557

557

Districte II

Collblanc

Pl. Guernica

594

1.127

Pl. del Mercat

236

Rda Torrassa

297

Sta. Eulàlia

Gral Prim

261

261

La Florida

Av. Catalunya

556

556

Av. Severo Ochoa

376

612

Can Serra

Av. Can Serra

236

Bellvitge

C. Ermita

253

C. Portugal

270

La Torrassa
Districte III
DistricteIV
Districte V

Districte VI

Pubilla Casas

TOTAL

Nº places

Total

523

3636
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2.1.4 Mobilitat (continuació)
Ara bé, cal destacar que el Programa d’aparcaments subterranis de L’Hospitalet 20002003 aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data de 1 de març de 2000, determina un total de
2.002 noves places d’aparcaments subterranis repartides en diferents barris de la ciutat.
Oferta de transport col.lectiu i parc municipal de vehicles privats
El transport públic de L’Hospitalet consta de:
-

4 línies d’autobusos (H01, H02, L10 i L12)
2 línies de metro (Línia 1 i Línia 5)
Ferrocarrils de la Generalitat amb quatre estacions
RENFE amb quatre línies (C1, C2, C3 i C4) i dues estacions

El transport urbà amb autobús està amb 4 milions de viatgers anuals, xifra que en els
darrers anys es manté.

usuaris
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

El nombre de viatgers en el metro és molt superior, arribant a superar els 30 milions
anuals, xifra que es va mantenint amb els anys.
ESTACIÓ
Freixa Llarga
Bellvitge
Av. Carrilet
Rbla. Just Oliveras
Can Serra
Florida
Torrassa
Sata Eulàlia
Can Boixeres
Can Vidalet
Pubilla Casa
Collblanc
Total

1997

1998

1999

1.158.545

1.258.370

1.256.800

2.758.014

2.867.534

2.749.228

2.590.863

2.881.747

2.935.412

1.846.782

1.965.853

1.939.101

1.327.493

1.427.215

1.404.272

1.471.795

1.548.112

1.547.168

2.726.364

2.873.110

2.790.862

4.367.426

4.653.701

4.802.514

887.955

951.910

955.935

2.593.097

2.614.360

2.523.736

2.927.782

3.119.585

3.256.631

3.727.132

3.919.857

4.086.244

28.383.248

30.081.354

30.247.546

Els ferrocarrils de la Generalitat tenen 2,8 milions d’usuaris anuals, xifra que augmenta
any a any.
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2.1.4 Mobilitat (continuació)

ESTACIÓ

1995

1996

1997

1998

1999

I. Cerdà

296.930

255.934

304.456

531.767

660.816

L’Hospital.

787.252

749.491

804.125

1.005.946

1.147.836

Gornal

290.767

261.343

300.381

464.154

565.158

Sant Josep

267.263

240.659

280.076

401.184

485.429

Total

1.642.212

1.507.427

1.689.038

2.403.051

2.859.239

En quant al transport individual o privat, L’Hospitalet disposa de 433 vehicles per a 1000
habitants, del que 344 són turismes.

0%
0%
0%

6%

Motoc.
13%

Turismes
Autobusos
Camions
Tractors

81%

Remolcs

Conseqüències ambientals i territorials de la mobilitat i zonificació del municipi

Ús

m

2

% de sòl

Protecció viària

298.173

2.39

Sistema ferrocarril

455.921

3.66

Sistema viari

3.305.400

26.44

Total

4.059.494

32.48
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2.1.4 Mobilitat
2.1.4.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) ELS VIALS DE COMUNICACIÓ SUPRAMUNICIPAL DISGREGUEN EL MUNCIPI
Les dues rondes, les dues carreteres i les dues línies fèrries aèries, divideixen el municipi
en tres porcions de sòl residencial, més una quarta de sòl industrial i l’aïllen de la resta de
municipis de la comarca. A més, en molts dels casos fan de límit de barri, provocant una
coacció de barri, però una desconnexió entre ells.
2) LA GRAN MAJORIA DE DESPLAÇAMENTS SÓN EN DIES FEINERS I PER
OBLIGACIÓ
La majoria de desplaçaments són cap a altres municipis de la comarca, en dies feiners,
per temes de treball o estudis, realitzats per homes de 20 a 29 anys i amb transport privat.
Model de mobilitat típic dels municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona.
3) L’ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ PER LLAR ES MANTÉ BAIX I CONSTANT
A l’Hospitalet, l’índex de motorització per llar es manté constant al llarg dels any i amb un
valor baix, típic de ciutats densament poblades i ben comunicades.
4) EL MUNICIPI DE L’HOSPITALET, AL SER VEÍ DE BARCELONA PATEIX GRAN
TRÀNSIT DE PAS
La xarxa viària de L’Hospitalet és en molts casos prolongacions de vials d’altres municipis,
sobretot de Barcelona, Esplugues i Cornellà, fent que el municipi suporti un trànsit de pas
elevat. També suporta un trànsit de pas elevat en les línies fèrries, que tenen com a origen
o destí Barcelona ciutat.
5) DIFICIL ENLLAÇ ENTRE VIALS URBANS I INTERURBANS
L’Hospitalet està força ben comunicat doncs hi arriben les dues rondes i dues carreteres
que comuniquen al municipi cap a altres punts de la comarca, però no té accés directa a
cap via ràpida com podria ser una autopista.
A més, l’enllaç entre la trama de vials urbans i interurbans és lenta i feixuga, a excepció de
la carretera de Collblanc, dificultant la comunicació del municipi amb la resta. Aquesta
dificil interconnexió, també provoca que el trànsit quedi concentrat a uns pocs vials.
6) NO TOTS ELS TRANSPORTS PÚBLICS ARRIBEN A TOTS ELS BARRIS DE LA
CIUTAT
La ciutat gaudeix de dues línies de Metro, quatre estacions de Ferrocarrils de la
Generalitat i quatre línies de RENFE amb dues estacions, però arriben de manera
desigual als diferents barris de la ciutat.
El bus té una cobertura territorial més gran i redueix la mancança anterior, a més apropa
els diferents barris a les estacions de línies fèrries.
Però tot i amb això, barris com El Gornal, Sant Josep Sant Feliu o Les Planes quasi no
gaudeixen de transport públic. En canvi, els barris de Bellvitge, can Serra, La Florida o La
Torrassa el suporten quasi bé tot.
Els barris amb més bones comunicacions són els barris perifèrics a Barcelona i Bellvitge,
degut als hospitals. És un disseny de transport public que cobreix més les necessitats de
la ciutat de Barcelona que la del propi L’Hospitalet.
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2.1.5

Incidència de les activitats econòmiques

2.1.5.1 Breu resum de la situació actual:
Les activitats econòmiques del municipi
Actualment, els sectors econòmics a L'Hospitalet segueixen la tendència econòmica de les
dues darreres dècades, i com es pot observar a la figura següent, el sector terciari és el
més representatiu del municipi.

Activitats empresarials i professionals
per grans sectors (1999)
10%

13%

Industrial (1.970)

10%

Construcció (1.475)
Comerç (4.684)
Serveis (5.160)
Professionals i artistes (1.478)

35%
Total: 14.767 activitats

32%

Font: Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a partir dels padrons fiscals (1999)

Les activitats econòmiques del municipi de L’Hospitalet estan regulades per “L’Ordenança
reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i
instal·lacions”, la qual fou elaborada amb l’objectiu de minimitzar les repercusions
ambientals generades com a conseqüència de les activitats econòmiques inventariades,
així com per agilitzar els procediments per la gestió municipal i control ambiental de dites
activitats econòmiques, (no només per a l’ajuntament com órgan responsable en la
matèria, sinó també pels ciutadans en la tramitació dels pertinents procediments legals).
Aquesta ordenança és aplicable a les activitats, de titularitat pública o privada, que es
desenvolupen al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
Les activitats sotmeses es classificaran en funció de la seva incidència i en funció de
l’àrea d’activitat en què queden enquadrades.
En funció de la incidència es subdivideixen en activitats classificades, quan siguin
susceptibles d’afectar al medi ambient, la seguretat i salut de les persones i la flora, fauna
o béns, i quan no en siguin, en activitats innòcues.
En funció de l’àrea d’activitat en què s’enquadren es subdivideixen en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Industrials
Mineres
Agrícoles i ramaderes
Energètiques
Comercials i de serveis
Recreatives, espectacles i oci
De gestió de residus
De servei públic

Document II: Prediagnosi ambiental

37

Auditoria Ambiental Municipal de L’Hospitalet de Llobregat

2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques (continuació)
Cal destacar que l’àmbit d’aplicació de l’ordenança municipal és més ampli que el regulat a
la Llei IIAA, ja que l’ordenança abasta totes les activitats, mentre que la Llei IIAA només
abasta les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les
persones.
A mitjans de maig de 2001, a L’Hospitalet de Llobregat mitjançant l’ordenança municipal es
tenen controlats un total de 1.731 expedients d’activitats, dels quals 1.122 foren d’obertura
de noves activitats i 609 de canvi de titular, estan aprobats un total de 1.561 expedients.
Incidència ambiental de les activitats del sector primari
L’agricultura i la ramaderia són un sector amb una baixa significació al municipi de
L´Hospitalet, pel que la incidència ambiental d’aquest sector es considera nul·la.
Incidència ambiental de les activitats del sector secundari
A L’Hospitalet existeixen 29 sectors industrials representats fonamentalment per indústries
de transformació de metalls, paper i cartró, químiques, alimentàries, tèxtils i altres fàbriques
amb diverses dedicacions.

Activitats industrials potencialment
contaminadores de l’atmosfera, segons CAPCA,
ubicades al municipi de L'Hospitalet
Energia
3%
Siderurgia i fosa
3%
10%

Metal.lurgia no fèrrica
Indústries químiques i connexes

42%

Indústria alimentària
22%

3%

7%

10%

Indústria de materials per a la construcció
Indústria de la pell
Indústries fabrils i activitats diverses

En funció de l‘afecció ambiental s’han establert els següents subapartats:
Contaminació atmosfèrica:
Davant les diferents problemàtiques ambientals analitzades des del sector industrial, es
remarcable l’existència de 29 activitats industrials classificades com potencialment
contaminadores de l’atmosfera, amb 162 focus d’emissió (Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l’Ámbient Atmosfèric i Decret 322/1987, de 23 de setembre).
Segons les inspeccions realitzades per la Direcció General de Qualitat Ambiental durant
l’any 2000, a municipi de L´Hospitalet s’han identificat 16 activitats industrials amb 44 focus
‘emissió, essent las indústries fabrils i activitats diverses les d’un major nombre de focus,
seguides de les indústries químiques i alimentàries.
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2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques (continuació)
El total d’emissions atmosfèriques produïdes per les indùstries del municipi, representa el
0’85% del total d’emissions de la comarca del Barcelonès.
Generació de residus:
Al municipi de L’Hospitalet existeixen 457 empreses que realizen la declaració anual de
residus industrials. Segons aquestes dades, a l’any 2000 es van declarar 36.503 tonelades
de residus industrials, amb un 65,1% de residus no especials, un 13,4% de residus
especials i un 21,6% de residus inerts. Les indústries responsables del major porcentaje de
generació de residus industrials són les indústries químiques, de transformació de metalls,
d’alimentació i de cartró paper i fusta.
Tipus de residus industrials

Total

(*)

%

Especials

4.874

13,4

Inerts

7.873

21,6

No especials

23.757

65,1

TOTAL

36.503

100

Relacionant la generació de residus per tipologia, amb les activitats generadores, s’observa
que els residus inerts es produeixen principalment a les indústries de transformació de
metalls (70% del total de residus inerts); els residus no especials són generats
principalment per les indústries d’alimentació, impressió i edició; mentre que als residus
especials, és molt destacable el porcentatge de generació associat a la indústria química
(39% del total de residus especials) que, juntament al 33% corresponent a la indústria de
recuperació de productes, suposen més del 70% de la producció de residus especials del
municipi.
Tipus de residus industrials

Total

(*)

%

Especials

4.874

13,4

Inerts

7.873

21,6

No especials

23.757

65,1

TOTAL

36.503

100

Abocament d’agües residuals:
3

El consum d’aigua en les activitats industrials a L’Hospitalet és de 1,21Hm , que representa
un 9% del consum total de municipi.
Per altra banda, l’EMSHTR controla 235 activitats industrials, que per la seva activitat
poden tenir abocaments d’aigües residuals.El volum d’aigües residuals abocades
3
ascendeix a 2.298 m /dia. Les dades més representatives sobre la generació d’aigües
3
residuals recau sobre les empreses tèxtils, amb un abocament de 703,4 m /dia (més del
30% dels abocaments totals).
Del total d’empreses inventariades per l’EMSHTR amb representativitat d’abocament, el
3
consum d’aigua ascendeix a 3.181 m /dia*, generant-se un un abocament de 2.300
3
m /dia*.

*Dades calculades per 220 dies.

Document II: Prediagnosi ambiental

39

Auditoria Ambiental Municipal de L’Hospitalet de Llobregat

2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques (continuació)
NÚM
EMPRESES

%

VOLUM ABOCAT
3
(m /dia)

%

Siderometalúrgia

80

34

593,5

26

Químiques

144

19

503,4

22

Fusta i suro

28

12

9,1

<1

Arts gràfiques

15

6

49,7

2

Rentadors

12

5

108,2

5

Tèxtil

4

2

703,4

31

Curtits

3

1

78,5

3

Escorxador

1

<1

87,0

4

Resta

48

20

165,2

7,2

TOTAL

235

100

2298

100

ACTIVITAT

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMSHTR

Segons les dades de les inspeccions realizades pel Laboratori de Salut Pública de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, les mostres analitzades han desvelat que, tant
en les empreses que poseeixen depuradora com a les que no, es produeixen
incumpliments dels paràmetres legislatius, donant lloc a sancions. Pel període 1997-2000,
s’han detectat 153 inspeccions amb incumpliment.
Incidència ambiental de les activitats del sector terciari
Com ja s’ha destacat anteriorment, el sector terciari és el més representatiu del municipi de
L’Hospitalet amb un 35% d’activitats relacionades amb els serveis i un 32% d’activitats
relacionades amb el comerç.
Respecte a les activitats relaconades amb el sector serveis, són les activitats de serveis
generals, la hosteleria i el comerç al por major les que poseeixen una major
representativitat, seguides, de forma incipient, per les activitats relacionades amb els
serveis a empreses.

Activitats econòmiques del sector serveis,
ubicades a L’Hospitalet
Comerç a l'engròs
16%

Restaurants, hotels i bars

29%

Transports i comunicacions
Finances i assegurances
25%

2%

Serveis a les empreses
Ensenyament

4%
12%

5%

7%

Sanitat
Altres serveis

Font: Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a partir dels padrons fiscals (1999)
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2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques (continuació)
Respecte al comerç, les principals activitats són aquelles relacionades amb els productes
alimentaris, tèxtils i confecció i parament de la llar.

Activitats econòmiques del sector
comerç ubicades a L’Hospitalet
Productes alimenticis
2%

13%

7%
5%
14%

41%

Tèxtil i confecció
Parament

18%

Llibres i revistes
Productes químics
Material de transport
Altres

Font: Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a partir dels padrons fiscals (1999)

La incidéncia ambiental resultant de les activitats relacionades amb el sector terciari estan
associades a la generació de residus urbans (envasos i embalatges) com a conseqüència
de la venta i emmagatzematge de materials, així com la generació de residus orgànics
respecte a les activitats relacionades amb els productes alimenticis. L’evaluació de la
incidència ambiental en aquest sentit requereix de l’estudi pormenoritzat del capítol de
residus.
Una altra incidència ambiental associada al sector terciari és la relacionada amb les
emissions atmosfèriques com a conseqüència de les activitats indirectes de logística i
distribució de productes per a venta al públic, així com les relatives a les activitats de
paqueteria, missatgeria i transports. El grau d’incidència ambiental d’aquest aspecte no ha
pogut ser determinat al no disposar-se de les dades que respaldin la seva evaluació.
Així mateix, no es disposen de dades de la generació de residus especials en comerços, o
si aquests queden recollits a “altres activitats”.
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2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques
2.1.5.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) ACTUALMENT L’ADMINISTRACIÓ CONTROLA MITJANÇANT L’ORDENANÇA
MUNICIPAL UN 12% DE LES ACTIVITATS ECONÓMIQUES DEL MUNICIPI
A L’Hospitalet de Llobregat mitjançant l’ordenança municipal es controlen un total de 1.731
expedients d’activitats sobre un total de 14.207 activitats econòmiques comptabilitzades,
segons les dades de l’anuari estadístic de 1999. Ara bé, aquesta dada, que pot revelar un
baix control sobre les activitats econòmiques, fa esment a totes les activitats de la ciutat de
manera que engloba tant les més inòcues com les activitats amb repercusions ambientals
significatives, que és on actualment s’estan materialitzant els principals esforços relatius al
control ambiental, permís o llicència municipal, que la pròpia ordenança estableix.
2) L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA DE L’HOSPITALET NO PRESENTEN INCIDÈNCIA
AMBIENTAL, DONADA LA SEVA GAIREBÉ NUL·LA REPRESENTACIÓ ENTRE LES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI
Tal i com ja s’ha fet constar a l’apartat de sistemes naturals, les activitats lligades a
l’agricultura i la ramaderia no tenen gairebé representació al municipi, pel que la seva
incidència ambiental no és mínima.
3) LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS ÉS MODERADA,
INCIDINT SOBRE EL MEDI AMBIENT EN ELS ASPECTES RELACIONATS AMB LA
GENERACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS I LES AIGÜES RESIDUALS
Donada l’evolució del desenvolupament econòmic del sector terciari al municipi, i el baix
grau de contaminació potencial de les activitats presents, les emissions atmosfèriques no
suposen una incidència ambiental destacable, essent el valor d’emissions sobre el total de
la comarca del Barcelonès molt poc representatiu, tant sols d’un 0’85%.
Respecte a la generació de residus, s’ha de destacar que existeixen focus de generació
amb altes quantitats de residus industrials no especials (paper, cartró, residus de la
indústria del metall...), amb una fàcil reincorporació als processos gràcies a la seva elevada
reciclabilitat (23.757 tonelades de residus no especials). Es desprèn d’aquesta dada,
l’oportunitat de minimització de residus i el seu potencial d’aprofitament.
És destacable seguir amb la tendència actual del reciclatge de residus sota el principi de
proximitat, així com la gestió interna dels residus industrials, i l’assimilació de les activitats
industrials desenvolupades.
Respecte als residus especials industrials, les indústries químiques generen un 39%
d’aquests que, sumat al 33% corresponent a les indústries recicladores, implica la
generació de 3.700 tonelades de residus especials a gestionar.
Igualment existeixen productors de residus industrials que, amb una baixa representativitat
pel que fa referència al nombre d’indústries, generen un elevat percentatge de residus
totals; en concret, les indústries químiques (36 empreses i 4.626 tonelades) i alimentàries
(13 empreses i 5.952 tonelades), cosa que mostra l’elevada taxa de producció de residus
industrials de determinades empreses en diferents sectors.
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2.1.5 Incidència de les activitats econòmiques
4) LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL SECTOR TERCIARI NO ES TÉ SUFICIENTMENT
CONTROLADA
L’exemple que demostra aquesta situació és el següent: les emissions derivades del
transport per la distribució de mercaderies, així com el percentatge de residus urbans
generats pels comerços, són factors que es veuen englobats com “Nivells d’Immissió“ o
“Generació de residus Urbans”, sense l’oportuna determinació del percentatge
corresponent a activitats econòmiques.
Un altre factor que dificulta l’evaluació de la incidència ambiental del sector Comercial és la
generació de residus especials com a conseqüència dels petits comerços. Per exemple:
§
§

Estan inclosos a la declaració de residus tots els petits comerços que generan residus
especials (laboratoris fotogràfics, clíniques veterinàries, odontòlegs…)?.
Estan controlats aquests residus?.

No obstant, l’evolució del municipi de L’Hospitalet com a ciutat de Serveis denota que la
incidència ambiental del sector terciari sobre la contaminació atmosfèrica i la generació de
residus urbans s’incrementa, al mateix temps que es produeix una major utilizació dels
vehicles particulars en els desplaçaments a les grans superfícies comercials, així com una
major generació de residus d’envàs i embalatge, lligada a la tipologia de compres que es
realitza en aquest tipus d’establiments.
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2.1.6 Models de comportament social i educació ambiental
2.1.6.1 Breu resum de la situació actual:
Participació ciutadana en la presa de decisions locals
La participació ciutadana a L’Hospitalet es centre en el Reglament de Participació
Ciutadana i en els Òrgans de Participació.
L’objectiu del Reglament és facilitar informació sobre la gestió municipal i les activitats
portades a terme, així com garantir la participació de tots els ciutadans, les associacions i
entitats a la vida local.
D’òrgans de participació n’hi ha de tres tipus i són de caire consultiu. El Consell de la
Sostenibilitat de L’Hospitalet de Llobregat està dintre dels Òrgans de Participació
Sectorials d’Àmbit Local, doncs són els que treballen temes que afecten a tot el municipi
de manera permanent.
L’òrgan més representatiu en temes ambientals és el Consell Municipal de la Sostenibilitat
d’Hospitalet de Llobregat. Té per objectius bàsics l’estímul i la promoció de la participació
ciutadana en el procés d’elaboració i el desenvolupament de l’Agenda 21 Local. Òrgan
consultiu i de participació ciutadana està adscrit a la Regidoria Delegada de
Desenvolupament Local que depèn directament d’Alcaldia, aprovat per Ple el 3 de maig del
2000. Consell que es crea a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana aprovat el
25 de juliol de 1997. Respon a l’esperit de l’Agenda 21 formulada a la Cimera de la Terra,
al de la Carta d’Aalborg i al de la Declaració de Hannover. Són 35 les persones que en
formen part, concretament:
a) Ajuntament (3 polítics de l’equip de govern amb gestió, 3 polítics dels grups
municipals del govern, 3 polítics de l’oposició i 2 tècnics)
b) 3 administracions supramunicipals

c) 21 comunitat local (3 són d’entitats ambientals)
Organitzacions i associacions del municipi
Hospitalet té 497 entitats de les que 4 tenen caire ambiental. Són entitats que treballen el
medi ambient però des d’òptiques diferents, doncs, Amics de la Natura i Medi Ambient i
Grup ecologista de Bellvitge treballen temes ambientals globals d’àmbit local, Solavent es
centre més en energies renovables i Geociències treballa el tema de fòssils. Les tres
primeres formen part del Consell de la Sostenibilitat.

Catal·logació d’entitats
0,8 % 14,7 %

Entitats ambientals

Entitats no ambientals però amb
certa sensibilització per la
temàtica
Entitats no ambientals

84,5%
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2.1.6 Models
(continuació)

de

comportament

social

i

educació

ambiental

Educació ambiental
§

§
§

Es porten a terme campanyes informatives mitjançant tríptics, banderoles, pancartes,
etc. cada vegada que hi ha un canvi substancial amb un servei que cal que ho conegui
la població. De campanyes educatives se n’han fet dues el Dia sense cotxe i el dia del
Civisme.
S’està treballant en diverses campanyes i en introduir temes ambientals en el
Programa INTRO i el Fòrum XXI.
La nova contracta de residus invertirà uns 20 milions de pessetes en campanyes de
comunicació, bàsicament recollida segregada.

A l’Hospitalet de Llobregat el principal equipament municipal dedicat a l’educació ambiental
és l’aula de medi ambient a la deixalleria. Compta amb 50 places, que a hores concertades
amb les escoles s’imparteixen coneixements sobre el funcionament de la deixalleria i
conceptes sobre residus. És l’entitat ecologista ANMA qui, a partir de subvencions, realitza
les classes a l’aula. Properament a l’aula s’impartiran altres temàtiques ambientals a més
de les de residus.
Per altra banda des de l’Àrea de Política Social, concretament des del Negociat de salut
Pública també es realitzen activitats d’educació per a la Salut Pública i Ambiental.
En els últims anys des del Negociat de Salut Pública s’han portat a terme diferents
activitats, tant en coordinació amb altres departaments com directament des del propi
Negociat. Destaquen especialment:
-

Activitats d’assessorament tècnic
Lliurament de material imprès i de dades ambientals
Sessions informatives
Sol·licituds d’informació i préstec de vídeos i altres recursos

Cal indicar que durant el període 92-96, des del Negociat es va portar a terme el programa
dels tallers d’educació ambiental. Aquests tallers es basaven en el paper reciclat, la
recollida selectiva d’escombraries i l’aigua. L’activitat fou creada pels propis tècnics del
Negociat que presentaven l’activitat i el seu fonament teòric al professorat de les escoles, i
amb l’ajuda de monitors, es desenvolupen les pràctiques a les escoles, tant a primària com
a secundària.
Els tallers van comportar una participació molt elevada d’escoles de la ciutat: unes 50
escoles i 6.000 alumnes pel taller de paper reciclat, 40 escoles i 5.000 alumnes pel taller
de recollida selectiva d’escombraries, i 20 escoles i 1.500 alumnes pel taller de l’aigua.
Finalment també cal fer esment de la publicació del llibre “El medi ambient i la ciutat de
l’Hospitalet”, elaborat des del Negociat, del qual se’n va fer difusió a totes les escoles de
l’Hospitalet de Llobregat al curs 1995-1996.
Pacte pel Civisme
Pacte signat per la majoria de persones i entitats del municipi en la que es comprometen a
un comportament socialment correcte i cívic, on hi destaca també comportaments
ambientals (recollida selectiva, neteja viària, etc.). Està regulat per ordenança i té un
departament propi, Unitat pel Civisme, adscrit a l’Àrea de participació ciutadana i Polítiques
Sectorials de l’Àmbit de Presidència. Existeix un grup de voluntaris que donen suport al
Pacte Cívic i entre altres, realitzen també tasques ambientals, són els voluntaris pel
civisme. Paral·lelament s’està treballant en l’Oficina del Voluntariat, que permetrà
“voluntaris a la carta”, és a dir voluntaris que triïn el tema en el que col.laborar, entre els
temes també hi haurà medi ambient.
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2.1.6 Models de comportament social i educació ambiental
2.1.6.1 Elements significatius de la diagnosi:
1) A L’HOSPITALET NO HI HA GAIRES ENTITATS INTERESSADES PER TEMES
AMBIENTALS
A Hospitalet hi ha moltes entitats, però poques estan interessades per temes ambientals,
essent únicament quatre les que tracten temes ambientals (concretament un 0,8% del
total).
També cal tenir en compte que no totes les entitats ambientals tenen una resposta activa
en front als problemes ambientals del municipi i, tot i que reben subvencions disposen de
pocs membres i recursos.
2) A L’HOSPITALET NOMÉS HI HA ESTRICTAMENT UN EQUIPAMENT DEDICAT A
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL, PERÒ MOLT CONSOLIDAT
L’aula de la deixalleria és l’únic equipament municipal de caire ambiental. En ell l’entitat
ANMA imparteix coneixements principalment sobre el tema de residus i està preparant nou
temari. Tot i això cal destacar els esforços en educació ambiental des del Negociat de salut
Pública de L’Hospitalet.
3) EN UN FUTUR ES PREVEU LA POTENCIACIÓ DE NOVES CAMPANYES
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Actualment es porten a terme poques campanyes d’educació ambiental, a excepció de les
campanyes informatives que es realitzen per a donar a conèixer nous serveis. S’estan
preparant noves campanyes de temes ambientals variats que pretenen donar resposta a
aquesta mancança.
4) CAL POTENCIAR ELS VOLUNTARIS AMBIENTALS
El Pacte pel civisme és una bona eina per assolir un medi ambient urbà “sostenible”. Cal
continuar treballant en el tema d’aconseguir voluntaris que donin suport a temes
ambientals de manera específica.
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2.2 Vectors ambientals
2.2.3 Flux d’aigua
2.2.3.1 Breu resum de la situació actual
2.2.3.2 Elements significatius de la diagnosi

2.2.4 Fluxos de residus
2.2.2.1

Breu resum de la situació actual

2.2.2.2

Elements significatius de la diagnosi

2.2.4

Fluxos d’energia

2.2.4.1

Breu resum de la situació actual

2.2.4.2

Elements significatius de la diagnosi

2.2.6

Contaminació atmosfèrica

2.2.6.1

Breu resum de la situació actual

2.2.6.2

Elements significatius de la diagnosi

2.2.7

Sorolls

2.2.7.1

Breu resum de la situació actual

2.2.7.2

Elements significatius de la diagnosi
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2.2.1 Flux de l’aigua
2.2.1.1 Breu resum de la situació actual:
Recursos d’aigua d’abastament presents a L’Hospitalet de Llobregat
L’aigua de consum de L’Hospitalet de Llobregat procedeix de la Planta Potabilizadora de
Sant Joan Despí, tot i que en cas de necessitat pot rebre aigües procedents tant de pous
de l’aqüífer del Llobregat com de la Planta d’Abrera. L’empresa responsable del
subministre i la gestió de l’agua a la ciutat és AGBAR (Aigües de Barcelona), el fet que
aquesta empresa suministri l’aigua a la pràctica totalitat dels municipis de l’entorn
metropolità dificulta la particularització d’aspectes específics del seu subministre a
L’Hospitalet de Llobregat, principalment degut a que les fonts d’explotació d’agua i els
volums són genérics pel conjunt de la població.
El terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat no disposa de cap instal·lació de
producció ni d’emmagatzematge d’aigua, per tant la ciutat depèn de sistemes externs
lligats als municipis més pròxims.
Altres fonts de subministrament
La localizació del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat sobre el freàtic del Baix
Llobregat ha facilitat la utilizació de les aigües subterrànies per usos lligats tant al reg com
a usos industrials. Concretament, per aquesta segona tipologia d’ús, es tenen inventariats
3
16 pous que subministren actualment de l’ordre de 235.661 m anuals a diferents
indústries de la ciutat. D’altra banda en els darrers anys es realitzen extraccions d’aigua
del metro que serveixen per reg i neteja viària. Actualment d’unes extraccions properes als
3
3
3
1,5 Hm , 35.000 m s’usen per neteja viària i 55.000 m per a reg.
Consum global
Durant el transcurs de l’any 1999, el volum d’ai gua suministrada per AGBAR per diferents
3
3
usos fou de l’ordre dels 13,33 Hm . Si a aquest consum se li sumen els 0,235 Hm
3
provinents dels pous i els 1,5 Hm d’extraccions d’aigua procedent del metro, globalment
es pot contabilitzar un consum de recursos hídrics anual a la ciutat de L’Hospitalet de
3
Llobregat de 15,065 Hm .
Xarxa municipal de subministrament
La zona baixa del municipi, és a dir, Bellvitge, el Gornal, Pedrosa i la zona de Santa
Eulàlia, s’alimenten de les artèries que uneixen la central de Cornellà amb la Zona Franca.
Mentre que la vàlvula reguladora de la Torrassa ho fa amb el el dipòsit de Montjuïc, a
Barcelona.
La zona mitja de la ciutat s’alimenta de l’artèria que connecta el dipósit d’Esplugues amb la
vàlvula reguladora de la Torrassa.
La part alta, per sobre de la carretera de Collblanc, s’alimenta de la canonada que porta
l’aigua de la central d’Esplugues al dipòsit de Finestrelles.
El conjunt de la xarxa de distribució d’aigua al municipi implica l’existència de més de
230.000 km de canonades de diferents diàmetres i materials.
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2.2.1 Flux d’aigua (continuació)
Consum d’aigua domèstica
Durant l’any 1999 el consum domèstic facturat d’aigua a L’Hospitalet de Llobregat per
3
AGBAR es xifra en 9.874.000 m , i correspon al volum subministrat als 96.917 abonats de
tipus domèstic existents a la ciutat.
Consums domèstics d'aigua i abonats a l'Hospitalet
de Llobregat (període 1995-2000)
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Aquestes gràfiques posen de manifest no només l’estabilització del consum d’aigua
potable a L’Hospitalet de Llobregat, sinó que mostren que en els darrers anys existeix un
descens del consum per abonat i/o habitant.

Calculant el consum d’aigua per
habitant i dia a L’Hospitalet a partir de
l’aigua subministrada per AGBAR, cal
destacar que el consum es mou al
voltant dels 110 l per habitant i dia, per
tant molt inferior als 170 l per habitant i
dia de mitjana dels municipis de l’entorn
de Barcelona.

Any

Consum per habitant i dia

1995

109,5 l/dia

1996

107,9 l/dia

1997

110,2 l/dia

1998

110,7 l/dia

1999

109,1 l/dia

2000

111,5 l/dia
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2.2.1 Flux d’aigua (continuació)
Consum industrial
El consum d’aigua per a ús industrial té dos origens: per una banda la xarxa d’abastament
d’aigua potable i per altra banda l’aigua que procedeix del freàtic.
Existeix una indefinició del consum total d’aigua per a ús industrial degut a que la
companyia subministradora (AGBAR), cataloga com a ús industrial tots aquells usuaris
que disposen d’un contador general previ als seus edificis. Per tant, molts comerços i
serveis públics, que s’haurien d’incloure en altres usos com el domèstic, entren a
contabilitzar els seus consums dins de l’ús industrial, implicant així un biaix a les dades.
D’acord amb les dades subministrades pel grup AGBAR el consum industrial d’aigua es va
3
xifrar a 1.888.000 m a l’any 1999.
Per altra banda, prenent com a referència els consums d’aigua industrials declarats a
l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant les 541 declaracions de càrrega contaminant
presentades al 1999, s’observa que al conjunt de L’Hospitalet de Llobregat els principals
3
consums industrials es xifren en 1.209.522 m d’aigua.
Referent a l’aigua de pous consumida , s’han recollit les dades subministrades pel servei
d’inspecció del Laboratori Salut Pública de l’Ajuntament de L’Hospitalet, on s’ha
3
contabilitzat un consum total de 235.661 m a l’any en 16 pous utilitzats per 11 empreses,
on GOMAR Y CIA, SL i INDUSTRIAS DE LA OPTICA SA consumeixen més del 60 % de
les aigües amb origen pròpiament del freàtic.
Consum comercial i dels serveis municipals
L’anàlisi del consum comercial d’aigua a L’Hospitalet de Llobregat presenta la
problemàtica del ja mencionat biaix dels contadors en edificis, on AGBAR per defecte ho
contabilitza com aigua industrial.
Per altra banda, el consum lligat als serveis municipals presenta un consum anual proper
3
als 800.000 m .
Per tal de mostrar unes dades més realistes pel consum, a les quantitats d’aigua
declarades per AGBAR d’aquesta tipologia de consum, se li ha sumat la diferència entre el
volum d’aigua industrial declarada per AGBAR i el volum d’aigua industrial declarada a
l’ACA a través de les 541 declaracions de càrrega contaminant de l’any 1999.
3

Mitjançant aquesta sistemàtica s’obté un consum comercial de 1.385.000 m .
Aigües residuals
Aigües residuals domèstiques, comercials i dels serveis municipals
La generació d’aigües residuals domèstiques comercials i dels serveis municipals s’ha
estimat a partir dels consums d’aigua d’abastament del sector domèstic, comercial i dels
serveis municipals de l’any 1999.
Per conèixer el volum d’aigua abocada en funció del seu consum s’ha consultat bibliografia
específica. Així, depenent de la qualitat de la xarxa de col·lectors s’ha estimat que el volum
abocat representa un 80% de l’aigua consumida. Axí el volum abocat per les aigües
domèstiques, comercials i serveis municipals, tenint en compte la correcció realitzada en el
consum declarat per AGBAR principalment en el consum comercial, esdevé de 9.696.000
3
m per a l’any 1999.
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2.2.1 Flux d’aigua (continuació)
Fins a l’aplicació de les diferents mesures previstes, totes les aigües residuals generades a
L’Hospitalet de Llobregat s’aboquen al mar pràcticament a la linia de costa en tres punts,
un d’ells pràcticament a la mateixa desembocadura del Llobregat.
El sistema de col·lectors generals correspon a les antigues lleres de les rieres essent
aquests:
•
•
•
•
•

Col·lector de la Riera Blanca
Col·lector Amadeu Torner
Col·lector del Torrent Gornal
Col·lector de la Riera de la Creu
Col·lector de la Vall del Poble

Aigües residuals industrials
Segons els llistats de la EMSHTR existeixen 235 indústries controlades i analitzades, de
les quals n’existeixen 8 potencialment contaminadores, i que són sistemàticament
inspeccionades pel Laboratori de Salut Pública de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
3

Aquestes 235 empreses impliquen un consum anual d’aigua proper als 700.000 m ,
3
3
generant un l’abocament diari de l’ordre dels 2.300 m (uns 506.000 m /any si es considera
que l’abocament es produeix en 220 dies).
Un 69% d’aquestes aigües residuals abocades correspon a aigua de procés, un 23% a
abocaments domèstics industrials, i un 8% és aigua de refrigeració.
La resta de les indústries de L’Hospitalet de Llobregat generen uns abocaments d’aigües
residuals associats més aviat a aigua de neteja i sanitària i no pas a aigua de procés. S’hi
al consum d’aigua d’aquestes empreses s’hi aplica el coeficient reductor del 80% per
establir els abocaments i es suma als abocaments generats per les 235 indústries
controlades s’obté un abocament global per part de la indústria de L’Hospitalet pròxim al
3
milió de m /any.
3

La taula següent mostra la distribució d’empreses amb abocaments superiors a 50 m /dia, i
agrupades segons els principals grups industrials:
3

Activitat

Núm. empreses

Abocament (m /dia)

Tèxtil

4

703,4

Siderometal·lúrgia

80

600,7

Química

4

503,4

Rentatges

12

108,2

Escorxadors

1

87,0

Adobs

3

78,5

Cal considerar que la natura dels abocaments correspon a aigües amb matèria orgànica,
metalls i detergents.
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2.2.1 Flux d’aigua (continuació)
Millores previstes en el sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals
Dins de les actuacions del Programa de Sanejament d’Aigües residual Urbanes de
Catalunya, queden pendents de realització les infraestructures necessàries pel sanejament
i la depuració de les aigües residuals del sistema de Sanejament de la Depuradora de El
Prat de Llobregat (Sistemes 3 i 5).
Les actuacions a desenvolupar en una primera fase al sistema de la depuradora del Prat
de Llobregat, i que engloben totes les aigües residuals de la ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat comporten la realització de:
§

Una xarxa de col·lectors del sistema

La xarxa de col·lectors del Sistema que transporta actualment les aigües residuals fins al
mar es veurà afectat amb la futura depuradora de El Prat de Llobregat, situada a una
parcel·la de 41 hectàrees dins de terme municipal de El Prat de Llobregat limitant amb el
marge esquerra del riu Llobregat (després de ser aquest desviat), a la zona sud del polígon
industrial i a uns 250 metres del mar. El projecte implica redireccionar la xarxa de
col·lectors d’aigües residual actual cap a la futura planta depuradora .
El projecte global de sanejament de la Depuradora de El Prat de Llobregat (Sistemes 3 i
5), també inclou recollit les aigües pluvials a L’Hospitalet de Llobregat, tot desviant-les cap
al riu Llobregat.
§

Una nova depuradora

La nova depuradora donarà servei a una població equivalent a més de dos milions de
persones, el 20% de la població de Catalunya. La planta, de com ja s’ha mencionat té 41
3
hectàrees, tractarà 420.000 m d’aigües residuals al dia. El sistema de col·lectors tindrà
una longitud d’uns 18 quilòmetres, i la depuradora utilitzarà un sistema avançat de
depuració biològica que farà possible reduir més d’un 90% la contaminació de les aigües.
Està previst reutilitzar una part de les aigües depurades pel manteniment de les zones
humides del Delta i per utilització agrícola.
§

Un emisari submarí

El projecte inclou la realització d’un emisari submarí connectat a la planta depuradora a
través de la cuba de desinfecció i els seus by-passos de decantació i tractament biològic,
d’una longitud de 3.500 metres (incloent 600 metres de la zona de difusió), que permetrà
preservar el medi marí i facilitat l’ús balneari del litoral de El Prat de Llobregat recuperat.
Finalment cal destacar que dins del programa d’actuacions mediambientals de
l’Ajuntament de L’Hospitalet (2000-2003), la millora global del cicle de l’aigua no només
inclou les mesures lligades al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de
Catalunya, sinó que també vol potenciar la utilització de l’aigua del freàtic per reg i neteja
viària.
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2.2.1 Flux d’aigua (continuació)
L’Hospitalet de Llobregat 1999
PLUJA
3
(7,3 Hm )

LLOBREGAT

Evapotranspiració potencial
3
de parcs i jardins (0,61 Hm )

FREÀTIC

Recàrrega 2,54 Hm

3

Abastament
d’AGBAR
3
13,33 Hm

3

4,15 Hm a
clavegueram

DOMÈSTIC
3
9,87 Hm

COMERCIAL
3
0,71Hm

SERVEIS
MUNICIPALS
3
0,86 Hm

INDÚSTRIA
3
1,21 Hm

74 %

9%
3

0,68 Hm
(estaven
contabilitzats a les
aigües industrials)

Extraccions
pous
3
0,235 Hm

6,5 %

procedents del freàtic

10,5 %

3

10,85 Hm
d’aigües residuals
a clavegueram

Un 80% de l’aigua
entrada va a
clavegueram , mentre
que només un 20%
és aigua de consum,
procès, neteja,
sanitària o refrigeració

Actualment:

Entrades per
intercanvi lateral
amb altres
d’aqüífers
3
0,81 Hm

No existeixen
extraccions dels
FGC, però si infiltracions als
túnels evaquades al
clavagueram, sense
contabilitzar.

Ús per a
neteja viària
35.000 m3
Ús per a reg:
3
55.000 m

Extraccions
METRO
3
1,5 Hm

1,24 Hm

3

ABOCAMENT A MAR: 16,24 Hm3
BALANÇ HÍDRIC DE L’AQÜÍFER:
AS =2,54+0,81-0,235-1,5=+1,6 Hm3
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2.2.1 Flux d’aigua
2.2.1.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) L’HOSPITALET PRESENTA UNA CAPACITAT D’ABASTAMENT QUE DEPÈN
COMPLETAMENT DE FONTS EXTERNES
El terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat no disposa de cap instal·lació de producció
ni d’emmagatzematge d’aigua, per tant l’abastament d’aigua a la ciutat depèn
completament de sistemes externs, concretament de la Planta Potabilizadora de Sant Joan
Despí, tot i que en cas de necessitat pot rebre aigües procedents tant de pous de l’aqüífer
del Llobregat com de la Planta d’Abrera.
2) EL CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA A LA CIUTAT S’ESTIMA MOLT INFERIOR AL DE
LA MITJA DE MUNICIPIS DE L’ENTORN DE BARCELONA
Segons estimacions pròpies, el consum d’aigua per habitant i dia a L’Hospitalet de
Llobregat s’aproxima als 110 litres per habitant i dia, per tant el consum és molt inferior al
que presenten la mitjana de municipis de l’entorn de Barcelona. Aquesta disminució i per
tant estalvi es deu més a l’estructura urbana de L’Hospitalet de Llobregat on predominen
usos residencials amb elevades densitats de població, i al nivell socioeconòmic que no pas
a criteris de caire ambientals.
3) EXISTEIXEN DIFICULTATS
SECTORIALS D’AIGUA

ALHORA

DE

DETERMINAR

ELS

CONSUMS

L’empresa responsable del subministre i la gestió de l’agua a la ciutat és AGBAR (Aigües
de Barcelona), empresa que suministra aigua a la pràctica totalitat dels municipis de
l’entorn metropolità.
Aquest fet globalment dificulta la particularització d’aspectes específics del seu subministre
a L’Hospitalet de Llobregat on, a més a més, existeix una indefinició del consum total
d’aigua per a ús industrial degut a que la companyia subministradora, cataloga com a ús
industrial tots aquells usuaris que disposen d’un contador general previ als seus edificis.
Per tant, molts comerços i serveis públics, que s’haurien d’incloure en altres usos com el
domèstic, entren a contabilitzar els seus consums dins de l’ús industrial, implicant així un
biaix a les dades.
4) EL SECTOR DOMÈSTIC ÉS EL MÉS DETERMINANT A LA CIUTAT PEL QUE FA
REFERÈNCIA A CONSUMS I GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
A L’Hospitalet de Llobregat el consum d’aigua i la generació d’aigües residuals es troba
íntimament lligada al sector domèstic, el qual consumeix aproximadament un 75% de
l’aigua de la ciutat i genera un abocament d’aigües residuals en una proporció encara
major.
Concretament, les dades dels abocaments del sector domèstic, comercial i serveis s’han
estimat tenint en compte a
l correcció realitzada en el consum declarat per AGBAR
3
esdevenint en 9.696.000 m per a l’any 1999 ( gairebé el 90 % del total).
5) EN ABOCAMENTS INDUSTRIALS DOMINEN LES INDÙSTRIES TÈXTILS
Si ens fixem específicament en els abocaments industrials d’aigües residuals a
L’Hospitalet de Llobregat, de les 104 empreses que tenen uns abocaments superiors a 50
3
m /dia, s’observa que les indústries tèxtils, tot i només comptar amb 4 empreses, generen
3
els abocaments més importants (703,4 m /dia). En segon lloc es troben les empreses del
sector siderometal·lúrgic (que amb 80 empreses suposen més d’un 75% de les empreses
3
3
amb més de 50 m /dia) que generen uns abocaments de 600 m /dia, per últim les
indústries químiques, únicament amb 4 empreses (al igual que les tèxtils), també són molt
3
importants amb 503,4 m /dia.
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2.2.1 Flux d’aigua
6) LA CIUTAT ES TROBA EN UN PROCÈS MOLT IMPORTANT DE MILLORA DE LA
GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA
Gràcies al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya i al
Programa d’actuacions mediambientals de l’ajuntament 2000-2003, es potenciarà molt la
millora en la gestió del cicle de l’aigua a la ciutat. En aquest apart de realitzar-se les
infraestructures necessàries pel sanejament i depuració de totes les aigües residuals de la
ciutat (mitjançant un nou sistema de col·lectors, la Depuradora del Prat de Llobregat que
inclou els sistemes 3 i 5 i un nou emissari submarí), es potencia l’ús de les aigües del
freàtic pel reg i neteja viària de la ciutat.
Aquestes mesures, a més a més de fer possible la reducció en un 90% de la contaminació
de les aigües, en permetran un estalvi degut a millores en l’eficiència de la xarxa de
col·lectors i reutilitzacions.
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2.2.2 Fluxos de residus
2.2.2.1 Breu resum de la situació actual:
Dades generals RM
En el municipi de L’Hospitalet, el servei de recollida de RM depèn d’un dels dos negociats de
la Secció de Sanejament de l’Àrea de Serveis Municipals, de l’Àmbit de Política Territorial.
Els serveis estan concessionats a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas SA.
El servei de recollida de RM actualment es porta a terme en les zones residencials els 365
dies a l’any en horari nocturn, amb contenidors de 1100 l i de manera no segregada. Al gener
del 2002 es començarà a recollir segregadament. Actualment hi ha 2770 contenidors per a
cobrir tot el servei.
En els polígons industrials només es recullen volums inferiors a 80 l de residus assimilables,
manualment, els dies feiners.
Altres detalls:
·
·
·
·
·
·
·

Recollida selectiva de piles i llaunes
Recollides puntuals d’emergència
Recollida de mobles a domicili prèvia trucada telefònica i recollida de mobles abandonats
Trasllat i senyalització contenidors
Neteja de contenidors de RM quinzenal a excepció de l’estiu (juliol-setembre) que es
setmanal.
Neteja intensiva de contenidors dos cops l’any.
Neteja exterior dels contenidors per a la recollida selectiva de vidre

Existeixen desbordaments de contenidors degut a una incorrecta utilització dels mateixos per
part dels comerços.
A l’Hospitalet es produeixen 1’13 Kg de residus per persona i dia (any 2000), i no s’incineren
ja que majoritàriament van a deposició controlada.
Recollida selectiva
Els residus que de manera selectiva es recullen a L’Hospitalet són: Vidre, paper-cartró,
envasos lleugers, piles, medicaments, mobles i restes de jardineria. Els tres primers amb iglú
de carrer, les piles en els 362 establiments col.laboradors, els medicaments a les farmàcies i
els mobles són recollits a domicili per l’empresa FCC.SA prèvia trucada telefònica.
La recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos lleugers, tot i dependre també de l’Àrea
de serveis Municipals, l’està portant a terme l’Agència Metropolitana de Residus. El nombre
de contenidors per aquests residus és de:
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nº contenidors per a vidre

110

151

186

266

316

316

462

519

Hab/cont: vidre

2444

1763

1411

959

799

793

538

474

Nº contenidors per a paper-cartró

32.3

80.0

127.5

233.8

293.8

357.5

440.2

516

8323,2

3328,0

2.059

1090,9

859,4

727

484

477

Nº contenidors per a envasos
lleugers

0

0

0

0

0

0

535

514

Hab/cont envasos lleugers

0

0

0

0

0

0

477

479

TOTAL Nº CONTENIDORS

142,3

231,1

313,5

499,8

609,8

673,5

Hab/cont paper-cartró
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2.2.2 Fluxos de residus (continuació)
La recollida selectiva va augmentant any a any i la quantitat de residus no recollits
selectivament es manté, tal com es tot observar en el gràfic següent.

120.000
100.000
80.000
Tn/any selectiva
Tn/any rebuig

60.000
40.000
20.000

19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99

0

La recollida selectiva s’ha anat implantant poc a poc, des dels 26 primers contenidors de vidre
de l’any 1984 fins als 462 actuals, passant per la implantació de la recollida de paper, envasos,
piles, etc. fins a la inauguració de la deixalleria l’any 1999. En la següent taula es pot observar
aquesta evolució amb les tones recollides any a any.
Any

Vidre

Paper

Piles

Envasos

Verd

Deixalleria

TOTAL

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

7
181
269
295
290
276
300
331
371
516
687
784
961
1.339
1.389
1.543
1.823

337
757
700
1.480
2.274
2.676
3.648
3.722

2.0
3.4
6.1
10.2
11.5
11.5
10.6
9.0

1.0
3.1
2.0
219.6
718

Sense dades
Sense dades
Sense dades
Sense dades
305
460
392
422

27.9
1004

7
181
269
295
290
276
300
331
371
855
1447
1490
2452
3932
4539
5841
7698

Font: Àrea Serveis Municipals Ajuntament de L’Hospitalet
Deixalleria
2

Instal.lació inaugurada el desembre de 1999, amb una superficie de 4500m i oberta de dilluns
a dissabte durant 11 hores. La deixalleria recolli durant l’any 2000 més de 1000 tn de residus
(13%) del total recollit a la ciutat. L’usuari majoritari és el petit industrial de L’Hospitalet, seguit
dels ciutadans, en quantitat de residus dipositats en Tm.
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2.2 Fluxos de residus (continuació)
La deixalleria és usada per particulars i petits industrials de l’Hospitalet o d’altres municipis.
El propi Ajuntament també n’és usuari. Els usuaris de l’any 2000 i del primer quatrimestre
del 2001, principalment:

2000

% usuaris

Kg recollits

% Kg

Ajuntament de L’H

660

16.42

135.427

13.45

Ciutadans de L’H

1.464

36.43

114.935

11.44

Petits Industrials de L’H

1.333

33.17

514.800

51.25

115

2.86

8.899

0.88

447

11.12

230.820

22.98

4.019

100

1.004.491

100

Particulars d’altres
municipis
Petits industrials d’altres
municipis
TOTAL

Taula dels residus admessos a la deixalleria municipal:
RESIDUS ADMESOS
Residus especials

Residus reciclables

Fluorescents i bombetes

paper i cartró

Pneumàtics

vidre pla i d’ampolles

dissolvents, pintures i vernissos

plàstic de tot tipus i porexpan

Piles

ferralla, llaunes i altres metalls i
cables

Aerosols

fustes netes

productes de neteja i insecticides

electrodomèstics i neveres sense
CFC

bateries de cotxe i líquids de frens

Ordinadors, televisors , ràdios, etc.

neveres amb CFC

roba i sabates

olis de fregir (vegetals)

Altres residus

olis de cotxe (minerals)

Runes

radiografies i termòmetres

restes jardineria

Tòners

mobles, matalassos, etc.
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2.2.2 Fluxos de residus (continuació)
Neteja viària i de clavegueram
La neteja viària i de clavegueram, tant en l’actualitat, com en la nova contracta, és a càrrec de
l’empresa FCC.SA.
El tipus de servei s’adequa molt al tipus de zona, tant en freqüència com en metodologia.
També correspon als serveis de neteja viària actuacions com, la neteja de rètols, façanes,
papereres,etc. amb equips hidronetejadors, la retirada de la poda. Dins del servei de neteja
de clavegueram s’inclouen actuacions com neteja d’embornals, reixetes, neteges de fonts
ornamentals i també inclouen l’eliminació d’obturacions de la xarxa o neteja d’edificis
municipals.
Residus industrials
La majoria d’indústries del municipi no realitzen la declaració de residus.

% d’indústries amb declaració de residus

1995

1996

1997

1998

17,4

19,8

22,5

26,5

Només una quarta part dels residus industrials generats són especials:
Tipus residus en
percentatges

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Especials

11,35

9,01

19,77

17,05

28,85

23,30

Inerts

30,05

24,26

22,71

19,62

21,70

28,17

No especials

58,60

66,73

57,53

63,33

49,44

48,53

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Residus industrials declarats desglossats per activitats industrials segons la declaració de
1999:
Especials

Inerts

No
especials

Total

%

Producció elèctrica, gas, vapor
Metal.lúrgia
Productes minerals no metàl·lics
Especialitats en altres productes farmacèutics
Fabricació d’altres productes químics
Fundició d’altres productes fèrrics
Mecanització de metalls
Tractament superfície de metalls
Fabricació de fil i cable elèctric
Fabricació de components electrònics
Altres indústries de transformació del metall
Alimentació
Tèxtil i confecció
Acabat de tèxtils (humits)
Adobament de cuir i pell
Fusta i suro
Transformació de paper i cartró
Impressió i edició
Transformació de cautxú i plàstic
Recuperació de productes
Altres indústries

54
0
62
0
3.817
149
2
172
0
16
202
2
84
0
0
15
0
44
11
1.798
108

0
540
448
24
108
19
55
160
0
0
5.099
1
54
53
0
54
16
43
1.185
28
13

46
10
75
19
1.379
3
0
415
2
8
1.509
2.273
141
34
5
1.040
1.258
4.175
421
88
714

99
550
584
43
5.304
170
57
747
2
25
6.809
2.276
279
87
5
1.109
1.274
4.262
1.617
1.915
835

0,35
1,96
2,08
0,15
18,91
0,61
0,20
2,66
0,01
0,09
24,28
8,11
0,99
0,31
0,02
3,95
4,54
15,19
5,76
6,83
2,98

TOTAL

6.535

7.902

13.613

28.049

100

Descripció de l’activitat industrial
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2.2.2 Fluxos de residus (continuació)
La majoria de residus industrials tenen una valorització externa.
Especials

Valorització en origen

1.316

201

109

1.626

5,80

Valorització externa

2.309

6.162

7.750

15.921

56,76

0

188

248

436

1,55

Subproducte
Emmagatzematge

Inerts

No
especials

Tipus tractament

Total

%

38

3

50

91

0,32

2.780

27

465

3.273

11,67

Deposició controlada

42

639

4.946

5.628

20,06

Incineració

16

0

28

45

0,16

Fisicoquímic-biològic-depuradora

Gestió insuficient

5

0

0

5

0,02

Gestió no especificada

28

681

315

1.024

3,65

6.535

7.902

13.613

28.049

100

Total

Alhora d’analitzar les tipologies de tractament, destaca la valorització externa amb més d’un
56% del total. D’altra banda, la deposició controlada suposa un 20%, la incineració és gairebé
nul·la i es pot afirmar que no existeix gestió ineficient.
Relatiu a tones, la valorització implica una recuperació de 17.983 tones, significant gairebé un
65% del total dels residus generats. Si a més a més a la valorització externa s’hi suma la
valorització en origen i la generació de subproducte, resulta que un 70% dels residus
industrials de L’Hospitalet de Llobregat són reaprofitats.
Residus de la Construcció
La Junta de residus no disposa de dades de generació de runes del municipi d’Hospitalet però
es considera que és pròxima als 1’8 Kg/hab.dia.
Residus sanitaris
Segons dades de Junta de Residus, els residus sanitaris queden englobats dins del grup dels
residus especials, i tal i com es pot veure la generació de residus sanitaris per la ciutat de
l’Hospitalet té poca significació, en tones, són:

ANY

Total

%

1994

10

0.08

1995

13

0.06

1996

28

0.11

1997

18

0.07

1998

16

0.05

1999

17

0.06

Residus agrícoles ramaders
Segons la Junta de residus, residus agrícoles i ramaders s’associen als residus de les
indústries agroalimentàries. En aquest sentit, a l’Hospitalet de Llobregat per residus agrícoles
i ramaders s’entén l’escorxador, i una explotació agrària. Si es té en compte el total de residus
animals i vegetals aquests representen un 25% del total de residus industrials produits a
L’Hospitalet de Llobregat .
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2.2.2 Fluxos de residus (continuació)
Flux de residus a la ciutat de L’Hospitalet (1999)

MATÈRIES PRIMERES I BENS
D’EQUIP INDUSTRIALS

Recirculació

Recirculació

L’H
Productes
R.M.
100.910 Tn
1.11 Kg/hab.dia

RESIDUS
INDUSTRIALS
28.049 Tn

65 %
2%
Subproductes

35%

Recollida
selectiva

63%
Valorització

Residu
municipal
ordinari

8%

92%

Recuperació a
les diferents
plantes

20 %

Dipòsit
controlat

0.2 %
Incineració

12 %

Fisico-químic

0.3 %
Emmagatz
ematge

2.5 %
No
especificat

2.2.2 Fluxos de residus
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2.2.2.2 Elements significatius de la diagnosi:
1 ) LA NOVA CONTRACTA DE RESIDUS HA DE DONAR RESPOSTA A MOLTES DE LES
ACTUALS MANCANCES
La posada en funcionament de la nova concessió a principis de l’any 2002, ha de millorar i
modernitzar el servei de recollida de RM de L’Hospitalet. Un dels aspectes més destacables
serà la implantació de la recollida segregada de matèria orgànica entrada al municipi,
acompanyada d’una forta campanya de comunicació.
2) LA DEIXALLERIA DE L’HOSPITALET, TOT I QUE CADA VEGADA ÉS MÉS UTILITZADA,
S’HA DE CONTINUAR POTENCIANT
La deixalleria de L’Hospitalet, en funcionament des del desembre de 1999 s’ha de potenciar
entre la població del municipi. Els petits industrials cada dia la utilitzen més, però no passa
així amb la població en general, doncs entre altres coses, queda en un lloc poc avinent.
S’espera que amb l’entrada en funcionament de la deixalleria mòbil, proposada en la nova
contracte de residus, s’assoleixin aquests objectius.
3) LA TIPOLOGIA D’INDÙSTRIES DE L’HOSPITALET NO POTENCIA UNA ELEVADA
PRODUCCIÓ DE RESIDUS
Un 77% de les activitats de l’Hospitalet estan integrades entre activitats comercials, serveis i
professionals i artistes, mentre que les del sector industrial representen poc més del 13%.
Les primeres, no solen presentar habitualment problemàtiques lligades amb els residus, i al
representar un percentatge tant important del total d’activitats, globalment s’observa que les
declaracions de residus presentades per les indústries de la ciutat només arriben al 26’5% del
total d’activitats del municipi (amb un augment anual proper al 4% en els darrers anys).
4) UNA MATEIXA EMPRESA FA LA NETEJA VIÀRIA, LA GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM, LA
RECOLLIDA DE RESIDUS I LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA.
És positiu que l’empresa que faci la recollida de residus sigui adjudicatari també la neteja
viària, doncs els serveis estan més coordinats i això es reflexa amb els resultats. I millor
encara, com el cas de L’Hospitalet, que sigui també la mateixa empresa la que gestioni la
deixalleria i la deixalleria mòbil.
Cal tenir en compte que a L’Hospitalet la recollida selectiva és a càrrec d’altres empreses, en
funció del residu, la qual cosa trenca aquesta bona harmonia present en els altres serveis.
5) LA RATIO D’IGLÚS PER HABITANT GLOBALMENT S’HAURIA DE MILLORAR
Tot i que la distribució de contenidors s’ajusta força al model d’un contenidor de cada tipus en
cada punt de recollida selectiva de vorera, caldria distribuir més contenidors per tal de no
superar els 500 habitants per contenidor. S’aconseguiria més participació i menys saturació
dels contenidors actuals.
6) L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DE L’ECOPARC 1 MILLORARÀ EL CICLE DELS
RESIDUS A LA CIUTAT
Molt properament entrarà en funcionament l’ECO.PARC 1 planta de l’Agència Metropolitana
dels residus situada a la Zona Franca. Aquesta planta ha de ser el destí de la matèria
orgànica i el rebuig de l’Hospitalet, per tal de convertir-la en compost o gas metà, en funció de
la seva qualitat. Per tant, és una instal.lació que permetrà la valorització total de la matèria
orgànica recollida selectivament en el municipi.
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2.2.3 Fluxos d'energia
2.2.5.1 Breu resum de la situació actual:
El municipi de L’Hospitalet de Llobregat presenta un total de 105 línies elèctriques, de les
quals 19 són d’alta tensió i 86 de mitja tensió. Pel que fa referència al gas natural, existeix
una xarxa que dona cobertura a tot el municipi, als tres polígons industrials i al casc urbà.
Existeixen 3 instal·lacions de gas propà (Repsol Gas), d'ús privat, el subministrament de
lesquals es realitza mitjançant transport a domicili.
Pel que fa referència a instal·lacions d'enmagatzematge de combustibles líquids, a
L’Hospitalet existeixen 25 estacions de servei, repartides per tot el municipi.
Al municipi de L’Hospitalet de Llobregat s'ha destacar l'existència de varis sistemes de
producció elèctrica en Règim Especial (sistemes de cogeneració i generació elèctrica a partir
d’energies renovables), tant privats com depenents de l'Ajuntament.
Existeixen cinc sistemes de cogeneració al municipi, tots de propietat privada. Aquests cinc
sistemes tenen una potència total instal·lada de 6.393.000 kW.
També depenents de l'Ajuntament funcionen desde 1.998 dues instal·lacions d'energia
fotovoltaica aillada: una per l’electrificació de la caseta de jardineria al Polígon Pedrosa i
l'altra per l’accionament del programador del parc urbà a Bellvitge.
A finals de l'any 2001 estara operatiu el projecte municipal anomenat “Punt de llum solar
fotovoltaic”, en el que es projecta una instal·lació solar amb una injecció a la xarxa elèctrica
anual estimada de 8.030 kWh (fotovoltaica connectada a xarxa). Existeixen, a més, altres 3
projectes municipals de característiques similars, aprovats per l’any 2002, a les següents
edificis municipals: “Parc de Sanejament”, al carrer Arquímedes, Piscina municipal, al barri
de Bellvitge i el edifici d’oficines de l’Ajuntament i laboratori municipal, al carrer Cobalto.
Existeixen tres instal·lacions d’energia solar tèrmica de baixa temperatura, que depenen de
l'Ajuntament. Les tres instal·lacions són per a aigua calenta sanitària en usos individuals.
A la següent taula es mostra la valoració estimada de l’energia autogenerada a L’Hospitalet
de Llobregat:
Energia autogenerada (kWh/any)
Cogeneració

34.100.000

Fotovoltaica

8.030(*)

Solar tèrmica

7.000

TOTAL

34.115.030

(*)

energia connectada a xarxa, sense considerar l'energia fotovoltaica aillada.
Font: Elaboració pròpia

L’energia generada dins del municipi, segons les instal·lacions de les que es té constància,
és de 34.115.030 KWh/any, que dòna una taxa d'autosuficiència energètica a L’Hospitalet
del 0,77%. Per tant el municipi depèn en un 99,22% de l’exterior per la seva provisió
energètica.
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
Consums energètics
El consum total d’energia final per al municipi de L’Hospitalet, s’estima en 379.511 tep, en
l’any 2.000. dels quals un 13,97% correspon a energia elèctrica (Considerant el consum
d'autogeneració com un 0,27% del consum final d'energia), el 9,81% a gas natural, el
74,61% a combustibles líquids i tant sols el 1,6% correspon a GLP.
El consum final d'energia i per habitant, per l'any 2000, és el següent:
Consum final d’energia
Electricitat
Gas natural
GLP
Combustibles líquids
Consum de Auto-generació
Total
1

1

tep
52.000
37.230
6.085
283.170
1.027
379.511

tep/hab
0,21
0,15
0,025
1,15
0,0042
1,54

A partir de una població al municipi de 246.066 habitants.
Font: Elaboració pròpia

A continuació es mostra el desglossament del consum d’energia final a L’Hospitalet a l’any
2.000 segons sectors de consum.
Desglossament de consum d’energia final L’Hospitalet, any 2.000

74,82%
Sector domèsticcomercial
sector industrial
transport
12,15%

13,03%

Font: Elaboració pròpia

Energia elèctrica
La companyia elèctrica que actua a L’Hospitalet és Endesa, S.A., per mitjà de la seva
empresa subministradora FECSA-ENHER. Al any 2.000, el repartiment d’energia elèctrica,
entre les dues companyies subministradores fou del 61% per a Enher i 39% per la
companyia Fecsa.
El consum elèctric de L’Hospitalet, al llarg de l’any 2.000 fou de 52.000 tep (604.760.499
kWh estan considerat apart el consum elèctric autoconsumit als sistemes autogeneradors,
per no venir via Red Elèctrica), el que suposa que el consum anual per habitant fou de
2.458 kWh.
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
Per sectors, el desglossament del consum elèctric per l'any 2000 és el següent:

Distribució del consum elèctric per sectors a L’Hospitalet any 2.000
31,24%

45,40%
19,03%
4,33%

Ús domèstic-comercial

Ús industrial, AT

Ús industrial, BT

Clients qualificats

Font: Fecsa-Enher

Si agrupem els sectors industrial i domèstic, resulta un consum elèctric del 68,76 % pel
sector industrial, i un 31,24% pel domèstic-comercial.
Com es mostra en la següent gràfica, en els tres últims anys el consum energètic del
mercat regulat ha disminuït degut a la liberalització del mercat energètic. En aquest sentit,
a partir de l'any 1998 el consum del mercat lliure ha augmentat:
MWh

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1998

1999

2000

Anys

Consum al mercat regulat (MWh)
Consum al mercat lliure (MWh)

Font: Elaboració pròpia

Durant aquests tres últims anys, tant el nombre d'abonats a tarifa regulada com el de
clients qualificats ha augmentat, i en ambdós casos el consum per client ha disminuït
lleugerament, en gairebé un 0,2% al mercat regulat i un 0,4% al mercat lliure.
Gas natural
El gas natural (GN) es subministra a través de l’empresa Gas Natural, en règim
d’exclusivitat.
El consum total de GN al municipi al llarg l’any 2.000 fou de 372.306.000 tèrmies PCS de
gas, (1.513 tèrmies PCS per habitant), produint-se un augment en el consum del 0,04%
respecte l’any anterior.
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
El desglossament per sectors de consum de GN, és el que es mostra a continuació:
Distribució del consum de GN per sectors. Hospitalet Any 2.000

27,18%
47,48%
Domèstic

Comercial
Industrial
25,33%
Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Si s’agrupen els sectors industrial i domèstic - comercial, es té un consum de gas natural
de 27,18 % pel sector industrial, i un 72,81% pel domèstic - comercial.
L’evolució en el consum d’aquest combustible fòssil al llarg dels darrers anys, es mostra a
continuació:
mils te

Nº clients

400.000

70.000

350.000

60.000

300.000

50.000

250.000

40.000

200.000
30.000

150.000

mils te

100.000

20.000

nombre clients

50.000

10.000

-

93

94

95

96

97

98

99

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

La tendència al llarg dels darrers set anys, ha sigut contínuament a l’alça, tant en el
consum global (increment d’un 42,3%), com en el nombre de clients (increment d’un
27,32%), i també en el consum unitari per abonat a l’any (increment. d’un 0,11%).
Per sectors, des de l'any 1.993 fins l'any 2.000, el major increment en el consum es
produeix en el sector comercial amb un 84,4% seguit del domèstic 46,1%, degut
principalment a l'increment en ambos casos, del nombre d'abonats (superior al 20%).
En el sector industrial l'increment en el consum ha sigut d'un 13,12%, i es deu a un
augment en el consum unitari, ja que el nombre d'abonats industrials és constant en
aquest set últims anys.
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
Gasos liquats del petroli (GLP)
Els GLP a L’Hospitalet són subministrats a través d’una agència distribuïdora (agència
núm. 8.196) de l’empresa Repsol Gas.
El consum a l’any 2.000 de GLP al municipi de L’Hospitalet ascendeix a 5.385 tones, de
les quals 5.358 tones son GLP en botelles i 27 tones son de gas propà a granel. El
consum per habitant es situa a 21,8 kg a l’any.
Si es desglosa el consum de GLP per sectors, l'ús doméstic-comercial és el que presenta
major percentatge de consum amb un 98,21% del consum total, essent la resta d'ús
industrial (1,79%).
Tal i com es mostra en la següent gràfica, el consum total de GLP dels darreres cinc anys,
ha anat augmentant encara que a l'any 200 es produeix una lleugera disminució de
consum (766 tones menys que corresponen a 3,1 kg menys de GLP per habitant).
Cal senyalar que durant aquest període, el gas propà ha experimentat un major increment
en el consum que el butà.
Evolució del consum de GLP al municipi
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Font: Elaboració pròpia

Combustibles líquids
El consum d’energia del medi de transport per carretera, depèn de factors de diversa
naturalesa: nombre de vehicles en ús, les distàncies viatjades, densitat de tràfic, l’orografia
del terreny, etc. El factor més rellevant en el consum de combustible és el tamany de la
flota de vehicles, que al terme municipal de L’Hospitalet és de 113.136 vehicles.
A partir de unes ratios, s'estima el consum de combustibles líquids a L’Hospitalet per a
l'any 2000 en 263.675 tones, essent el consum per habitant de 1.071 kg a l’any.
Desglosant aquest consum per tipologia de combustible, el major percentatge correspon al
gas-oil amb un 74,51%, la resta de consum correspon a gasolina (25,49%).
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
Anàlisi específic del consum públic a instal·lacions i serveis municipals
Al municipi de L’Hospitalet, dins del sector públic s’inclouen, les dependències municipals,
l’enllumenat públic i la resta de serveis que l’Ajuntament ofereix als ciutadans.
Per a L’Hospitalet, a l’any 1.999, el cost econòmic del consum energètic municipal (IVA
inclòs) fou de 377.575.755 ptes, de les quals: 332.879.802 ptes. Foren destinades a
energia elèctrica (dependències i enllumenat públic); 43.774.925 ptas. a combustible gas
(GLP, gas natural) i 921.028 ptes. a combustibles líquids (gasolina i gas-oil).
El desglossament del cost energètic municipal en pessetes és el que es mostra a
continuació:
Desglossament de cost energètic municipal
211.003.802
ptes

dependències
enllumenat públic
transport
165.651.000
ptes

921.028 ptes

total=377.575.830 ptes

Font: Elaboració pròpia

El major cost energètic el realitzen les dependències municipals, amb un 54,82% del
consum total de l’energia municipal, seguit per l’enllumenat públic amb un consum
energètic del 44,91% finalment, el transport suposa únicament el 0,26% del consum
energètic municipal.
Conclusions:
Globalment el municipi de L’Hospitalet consumeix majoritàriament combustibles líquids
amb un 74,61% seguit de energia elèctrica amb un 13,7%, el gas natural amb 9,81% i tant
sols el 1,6% correspon a GLP.
El transport és el sector amb un major consum d’energia final, representant el 74,84% del
total consumit a L’Hospitalet, seguit dels sectors domèstic–comercial (13%) i industrial
(12%). El baix consum energètic de la indústria posa de manifest la poca importància
d’aquest sector al municipi.
Respecte al cost econòmic associat al consum energètic al municipi desglossant-lo per
sectors, el transport suposa el 79% d’aquest cost, i els sectors domèstic-comercial i
industrial, representen un 11% i 10% respectivament. Això denota l’elevat consum
energètic del transport i el conseqüent cost econòmic associat al mateix. Dins d’aquest
cost relatiu al consum energètic total del municipi, es considera que el comsum de
l’Ajuntament suposa un 0,75% del total, on les dependències municipals assumeixen un
54,82% del total, l’enllumenat públic un 44,91% i el transport un 0,26%. Relatiu als costos,
els consums de l’Ajuntament són els següents: 88% energia elèctrica (dependències i
enllumenat públic); 12% en combustibles gasosos (GLP, gas natural) i 0,24% en
combustibles líquids (gasolina i gas-oil).
A continuació es mostra el fluxe d’energia al Municipi de L’Hospitalet.
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2.2.3 Fluxos d'energia (continuació)
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2.2.3 Fluxos d’energia
2.2.3.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) El MUNICIPI DE L’HOSPITALET PRESENTA UN SUFICIENT
D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA

NOMBRE

Tan la xarxa de suministrament d’energia elèctrica com la de gas natural estan
suficientment disposades per donar cobertura a la totalitat del municipi.
2) EL CONSUM ENERGÈTIC A LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT ÉS ELEVAT
Cal assenyalar l’alt percentatge de consum energètic de les dependències municipals,
concretament un 54,82% del total. Aquesta dada cal analitzar-la de forma exhaustiva, ja
que, encara que existeixen múltiples dependències municipals darrera d’aquesta xifra,
resulta significatiu que inclús aquest consum estigui per sobre del consum associat a la
il·luminació del municipi.

3) EL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR DEL TRANSPORT ÉS EL MÉS ELEVAT
Les dades analizades mostren l’elevat consum energètic associat a aquest sector (79%),
que respecte a la resta de sectors destaca especialment, augmentant de forma molt
important el consum global de combustibles líquids. Pot extreure’s d’aquesta dada la
massiva utilizació dels mitjans de transport privats als desplaçaments, així com l’elevada
incidència en aquest aspecte del sector serveis que caracteritza al municipi, contrastant
aquesta informació amb el baix consum associat al sector industrial (10%), que mostra
encara més aquesta tendència.
4) ELS COMBUSTIBLES LÍQUIDS SÓN LA FONT ENERGÈTICA MÉS UTILITZADA AL
MUNICIPI
De totes les energies utilitzades a L’Hospitalet cal destacar que els combustibles líquids
són la principal font energètica amb un 74,61% del total de l’energia consumida. Essent la
resta dels consums energètics menors del 15%.
5) S’HAN REALIZAT MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA A LA IL·LUMINACIÓ DEL
MUNICIPI
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha introduït diferents sistemes per tal de millorar l’eficiència
energètica del municipi i grau d’implantació d’energies renovables, utilitzant energia solar
tèrmica i fotovoltaica a instal·lacions municipals i renovant la xarxa elèctrica, com exemple
de mesures efectives, que es veuen reflexades a les dades de consum energètic a
il·luminació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet està invertint en l’optimizació energètica de les seves
instal·lacions d’enllumenat públic, realizant una bona gestió energètica de la xarxa, ja que
presenta un índex de costos d’enllumenat per potencia total instal·lada de 52.339 ptes/KW,
valor per sota del valor normal de 55.000 ptes/KW.
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica
2.2.4.1 Breu resum de la situació actual:
Anàlisi d’emissions i d’immissions a L’Hospitalet de Llobregat
EMISSIONS
S’entén com a nivell d’emissió la quantitat de contaminants alliberats a l'atmosfera per un
focus fix o mòbil durant un període de temps determinat.
Els contaminants que es troben a l’aire provenen de focus d’emissió de contaminants
atmosfèrics. Aquests focus poden ser naturals o antròpics. En el cas de L’Hospitalet de
Llobregat s’ha realitzat l’avaluació de les emissions industrials, les degudes al trànsit i les
emissions d’origen domèstic, és a dir, les emissions més importants d’origen antropogènic.
Cal destacar que la principal font d’informació per a poder realitzar l’anàlisi de tant de les
emissions com de les immissions, han estat els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del
Territori (MVCT) elaborats per la Generalitat de Catalunya; tot i que també ha sigut molt
important la informació aportada des del propi Ajuntament de L’Hospitalet.
Les emissions a l'atmosfera es classifiquen segons les fonts generadores de
contaminació:
- Focus industrials (dades procedents d’inspeccions efectuades per
Col·laboradores de l’Administració i dades facilitades per l’Ajuntament).

Entitats

- Trànsit urbà i interurbà.
- Focus d’origen domèstic (calderes, etc. Incloses les emissions del sector serveis).
- Trànsit urbà i interurbà.

Per a la realització de l’estudi ha estat necessari establir l’aportació mitjana anual de cada
una d’aquestes fonts a totes les caselles de 500 x 500 m en que s’ha dividit el territori.
Focus industrials:
La caracterització dels focus industrials parteix de la base de dades corresponent a
inspeccions, que presenta un elevat grau de definició: és força completa i actualitzada.
La font d’anàlisi inicial ha sigut la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental relativa a inspeccions realitzades a L’Hospitalet de Llobregat.
Les dades d’inspecció són especialment completes per a 4 contaminants: monòxid de
carboni (CO), partícules (PST), òxids de nitrogen (NO X), i òxids de sofre (SOx ).
D’altra banda cal destacar que en el marc de les actuacions del Negociat de Salut Pública
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat també s’aborda la vigilància de la
contaminació atmosfèrica, en particular de la identificació de les activitats potencialment
contaminadores del medi atmosfèric. Des del laboratori també s’ha comunicat l’existència
d’una única empresa de L’Hospitalet de Llobregat (Plastivit.S.A) que ha entrat a formar
part del grup d’empreses amb la certificació EMAS (Sistema d’Ecoauditoria i Ecogestió).
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica (continuació)
Valors d’emissió
A continuació es mostren els diferents valors d’emissió. El grau d’ajust dels valors
d’emissió presentats ha de ser molt pròxim a la realitat ja que quasi tots els focus
considerats han estat revisats molt recentment i les dades corresponen a l’any 2.000.
Emissions industrials de CO, PST, NOX i SOx a L’Hospitalet (Tm/any):

EMISSIONS INDUSTRIALS A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

CO

PST

NOX

SOx

57,13

17,8

22,4

0,016

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Comparació de les emissions industrials de CO, Partícules, NOX i SOx entre L’Hospitalet
de Llobregat i el Barcelonès (Tm/any):
CO

PST

NOX

SOx

EMISSIONS INDUSTRIALS
TOTALS A LA COMARCA DEL
BARCELONÈS

1428,4

855,8

4218,2

4906,75

EMISSIONS INDUSTRIALS
TOTALS A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

57,13

17,8

22,4

0,016

% EMISSIONS INDUSTRIALS A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
RESPECTE LA COMARCA

4,0%

2,0%

0,53%

0,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Grau de representació de les emissions industrials (en Tm/any) respecte a les emissions
totals a L’Hospitalet de Llobregat:
CO

PST

NOX

SOx

EMISSIONS INDUSTRIALS
TOTALS A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

57,13

17,8

22,4

0,016

EMISSIONS TOTALS (industrials
+ trànsit + domèstiques i serveis)
A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

26907

431

5857

521

% DE LES EMISSIONS
INDUSTRIALS RESPECTE LES
EMISSIONS TOTALS

0,2%

4,13%

0,38%

0,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica (continuació)
Trànsit
En el cas de les emissions degudes al trànsit, l’estimació de la càrrega abocada de cada
un dels contaminants s’ha efectuat aplicant factors d’emissió. En el procés ha estat
necessari diferenciar el trànsit urbà i el trànsit als carrers principals i les rondes, donat que
en funció de les condicions i velocitat en la conducció les emissions a l’atmosfera dels
diferents contaminants varien.
Emissions degudes al trànsit de CO, PST, NOX i SOx a L’Hospitalet (Tm/any):

EMISSIONS DEGUDES AL
TRÀNSIT A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

CO

PST

NOX

SO2

26642,8

395,0

5563,5

480,4

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Grau de representació de les emissions degudes al trànsit (en Tm/any) respecte a les
emissions totals a L’Hospitalet de Llobregat:
CO

PST

NOX

SO2

26642,8

395,0

5563,5

480,4

EMISSIONS TOTALS (industrials
+ trànsit + domèstiques i serveis)
A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

26907

431

5857

521

% DE LES EMISSIONS
DEGUDES AL TRÀNSIT
RESPECTE LES EMISSIONS
TOTALS

99,0%

91,8%

95,0%

92,1%

EMISSIONS DEGUDES AL
TRÀNSIT A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Aquestes dades posen de manifest la gran importància del trànsit pel que referència a la
qualitat de l’ambient atmosfèric de L’Hospitalet de Llobregat.
Emissions sector domèstic i serveis
El tercer i últim grup de focus emissors el constitueixen bàsicament les calderes
domèstiques. Al no existir un inventari exhaustiu i accessible d’aquest tipus d’equip, s’ha
s’optat per estimar les emissions corresponents a partir del consum dels diferents
combustibles de la comarca del barcelonès i, tenint en compte la densitat de la població,
estimar uns valors d’emissió per la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica (continuació)
Emissions d’origen domèstic i sector serveis de CO, PST, NO X i SOx a L’Hospitalet
(Tm/any):

EMISSIONS D’ORIGEN DOMÈSTIC
I DEL SECTOR SERVEIS
A L’HOSPITALE T DE LLOBREGAT

CO

PST

NOX

SO2

207,0

18,4

271,0

40,6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Grau de representació de les emissions d’origen domèstic i del sector serveis (en Tm/any)
respecte a les emissions totals a L’Hospitalet de Llobregat:
CO

PST

NOX

SO2

EMISSIONS D’ORIGEN DOMÈSTIC
I DEL SECTOR SERVEIS A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

207,0

18,4

271,0

40,6

EMISSIONS TOTALS (industrials +
trànsit + domèstiques i serveis) A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

26.907

431

5857

521

% DE LES EMISSIONS D’ORIGEN
DOMÈSTIC I DEL SECTOR
0,8%
4,3%
4,6%
7,8%
SERVEIS RESPECTE LES
EMISSIONS TOTALS
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya. Any 2000.
Emissions globals a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat
Mitjançant la taula següent es mostra de forma conjunta els nivells d’emissió degut a
l’indústria, el trànsit, domèstiques i sector serveis de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat

CO

PST

NOX

SOx

EMISSIONS INDUSTRIALS
TOTALS

57,13

17,8

22,4

0,016

EMISSIONS DEGUDES AL
TRÀNSIT

26642,8

395,0

5563,5

480,4

EMISSIONS D’ORIGEN
DOMÈSTIC I DEL SECTOR
SERVEIS

207,0

18,4

271,0

40,6

EMISSIONS TOTALS (industrials
+ trànsit + domèstiques i serveis)

26907

431

5857

521

Tal i com ja ha quedat evidenciat, la font d’emissió més important dels diferents
contaminants analitzats, i especilament el CO, és el trànsit.
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica (continuació)
IMMISSIONS
En aquest apartat es descriu l’estat actual de la qualitat de l’aire en l’entorn del terme
municipal de L’Hospitalet de Llobregat entenent-se com a nivell d’immissió la quantitat de
contaminants concentrats en un punt receptor qualsevol i procedents de diversos focus
d’emissió, per unitat de volum d’aire.
L’estudi s’ha centrat especialment en determinar la contribució als nivells d’immissió de
diferents contaminants, -SO2, NO2, PST, Pb, Fums negres, O3 i CO-, mitjançant les dades
procedents de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de
l’estació automàtica de mesurament ubicada a l’Avinguda Torrent Gornal i les estacions
manuals situades a l'Avinguda Amèrica, el carrer Montseny, el carrer Prat de la Riba, el
carrer Santa Eulàlia i altra vegada a l’Avinguda Torrent del Gornal de L’Hospitalet de
Llobregat.
Dades d’immissió a l’estació de mesurament automàtic de L’Hospitalet de Llobregat:
NO2 : A l’Hospitalet de Llobregat dirant els darrers 10 anys únicament es va superar el
3
valor guia pel percentil 98 al 1998 amb un valor de 154 µg/m .

O3 : Llindar d’informació a la població (180 µg/m3 en 1 hora):
El municipi de l’Hospitalet de Llobregat en la seva estació de mesurament automàtica,
presenta puntualment superacions del llindar d’informació a la població relativa a
contaminació d’ozó, que són també força generalitzades a les estacions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Cal destacar que a l’any 1999 no s’ha superat en cap moment
el llindar especificat.
3

Llindar d’informació de protecció de la salut (110 µg/m mitjana en 8 hores).
En el cas del llindar d’informació de protecció de la salut, el municipi de l’Hospitalet de
Llobregat en la seva estació de mesurament automàtica de l’Avinguda del Gornal, ha
presentat certes superacions del llindar d’informació de protecció de la salut relativa a
contaminació d’ozó que per a l’any 1999 es deriven en dos episodis (de vuit hores), on es
3
va arribar a un màxim de 115 µg/m .
3

Llindar d’informació de protecció de la vegetació (65 µg/m mitjana en 24 hores):
En el cas del llindar d’informació de protecció de la vegetació, cal remarcar que a l’estació
de l’Avinguda del torrent del Gornal de l’Hospitalet de Llobregat, es produeixen diferents
episodis de superació del llindar legislat.
CO: els nivells de CO es mantenen constants i baixos en totes les estacions inclosa
l’estació de l’avinguda del Torrent del Gornal a l’Hospitalet de Llobregat. Aquí els valors
estan molt per sota tant dels valors límits anuals, com dels valors de referència per la
3
declaració de situacions d'emergència (CO en mg /m N).
PST: A l’estació de l’Hospitalet no s’ha superat mai el límit legal ni en mitjana de les
mitjanes diàries, ni en el percentil 95.
SO2 : Durant període 1999-2000, a l’estació automàtica de l’Hospitalet de Llobregat no
s’ha superat en cap cas la legislació relativa als valors límits relatius a SO2.
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2.2.4 Contaminació atmosfèrica (continuació)
Dades d’immissió a les estacions de mesurament manual de L’Hospitalet de Llobregat:
Fums Negres (FN): Pels Fums Negres cal destacar que de totes les estacions manuals de
mesurament de Catalunya, durant l’any 1999-2000 únicament fou l’estació del carrer
Montseny de l’Hospitalet de Llobregat la que superà el valor límit del percentil 50, legislat a
3
3
80 µg/m amb un valor de 85 µg/m .
PST: A l’Hospitalet de Llobregat existeix una única estació manual de PST, que correspon
també a l’Avinguda Torrent del Gornal. Aquesta estació mostra uns valors molt similars als
de la resta d’estacions de l’Àrea Metropolitana, i compleix amb tots els valors marcats per
la legislació vigent.
Pb: A la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, la mitjana anual d’immissió mesurada pel plom
3
3
se situa en 0,18 µg/m , per tant, molt lluny dels 2 µg/m legislats. Tot i això, cal destacar
3
que la UE establirà en breu 0,5 µg/m com a valor límit, per la qual cosa caldrà augmentar
les mesures de control.

Document II: Prediagnosi ambiental

76

Auditoria Ambiental Municipal de L’Hospitalet de Llobregat

2.2.4 Contaminació atmosfèrica
2.2.4.2 Elements significatius de la diagnosi:
1) A L’HOSPITALET EXISTEIX UN CONTROL COORDINAT SOBRE ELS FOCUS DE
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
A L’Hospitalet, a més a més de tenir l’obvi control de la Direcció General de qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, també
existeix un control important des del Laboratori de Salut Pública de l’ajuntament de
L’Hospitalet, de manera que els focus emissors de contaminació atmosfèrica es troben
altament control·lats i actualitzats.
2) LES PRINCIPALS EMISSIONS INDUSTRIALS DE L’HOSPITALET NO SÓN
SIGNIFICATIVES NI A NIVELL MUNICIPAL NI COMARCAL
Les emissions industrials de L’Hospitalet de Llobregat no són significatives ni a nivell
comarcal (on el CO que és el contaminant amb major significació arriba tot just al 4%), ni a
nivell municipal on les emissions industrials de CO suposen únicament el 0,2%, i les PST,
com a més significatives arriben tant sols al 4,13%.
3) A L’HOSPITALET LES EMISSIONS MÉS SIGNIFICATIVES SÓN LES PROVINENTS
DEL TRÀNSIT
El trànsit a L’Hospitalet de Llobregat representa el focus emissor més important de tots els
focus possibes (industrials, domèstics i serveis i trànsit). En concret les emissions relatives
al trànsit representen el 99% del total d’emissions de CO, gairebé el 92% del total
d’emissions de PST, el 95% de les emissions de NO X i més del 92% del total d’emissions
de SO2. Per tant, si al municipi es vol lluitar per a millorar la contaminació atmosfèrica
municipal cal destinar els majors esforços possibles en la contaminació deguda al trànsit,
impulsant alternatives que potenciin els transports públics, augmentant el control
d’emissions dels vehicles, o fins i tot impulsar mesures fiscals que puguin afectar a l’ús del
vehicle privat.
4)
LES INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ VIÀRIA QUE CREUEN EL
MUNICIPI POTENCIEN ELS ELEVATS VALORS D’EMISSIONS I D’IMMISSIONS DE
CONTAMINANTS
Les grans infraestructures de comunicació viàries presents a L’Hospitalet de Llobregat
potencien enormement els valors d’emissió i d’immissió ja de per si importants degut al
trànsit intermunicipal. En aquest sentit, en les àrees que circumden aquestes
infrastructures és on s’obtenen els màxims valors d’emissions tant de monòxid de carboni
(CO), partícules en suspensió (PST), òxid de nitrogen (NO2) i òxids de sofre (SO2).
Referent a immissions, cal destacar que és també a l’entorn de infraestructures de
comunicació supramunicipals on es concentren els valors més importants tant de CO,
partícules i principalment òxid de nitrogen (NO2 ).
5)
LLIGAT A IMMISSIONS CAL DESTACAR L’EXISTÈNCIA DE DIVERSES
ESTACIONS DE MESURA TANT AUTOMÀTIQUES COM MANUALS AL MUNICIPI
La ciutat de L’Hospitalet disposa de diferents estacions de mesurament de immissions, de
manera que es té un control força estricte de les immissions, amb sèries històriques força
completes. En aquest sentit cal destacar que relatiu a immissions es tenen dades de
diferents tipologies de contaminants i majoritàriament les immissions a la ciutat compleixen
amb les diferents normatives existents, únicament destacar una superació puntual del
llindar legal (valor guia percentil 98) de NO2 al 1998, i puntualment superacions dels
diferents llindars relatius a l’ozó (O3 ), molt generalitzats en tota l’Àrea Metropolitana, però
per això no menys importants.
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2.2.5 Sorolls
2.2.5.1 Breu resum de la situació actual:
El soroll és una variable que va molt lligada amb el funcionament de les ciutats i
l’Hospitalet de Llobregat no n’és l’excepció.
El soroll representa una de les problemàtiques més difícils de solucionar ja que en molts
casos implica un canvi global en tot el sistema de mobilitat de les ciutats. A més a més, en
molts casos el soroll també va lligat a infraestructures de comunicació supramunicipal, per
tant eixos de comunicació que depenen de polítiques estratègiques d’un àmbit territorial
molt més gran que el municipal, com podria ser l’Àrea Metropolitana de Barcelona, xarxes
nacionals o fins i tot internacionals.
El trànsit és doncs un dels principals agents que produeixen contaminació per sorolls, i a
les ciutats existeix un cicle diari molt ben definit que determina les intensitats de soroll hora
a hora. Segons aquest cicle trobem que entre les 8 i les 22 hores, és a dir, horari diürn, el
soroll gairebé no modifica la seva intensitat. De nit el soroll baixa progressivament fins a
les 4 de la matinada on, a partir d’aquesta hora comença a crèixer fins als valors que a
partir de les 8 seràn constants al llarg de tot el dia.
El soroll produït pel trànsit varia en funció de l’estructura de vehicles del parc
automobilístic (no és el mateix un vehicle lleuger que un vehicle pesat, cal valorar el grau
d’envelliment del parc, etc), però també del paviment pel qual aquests vehicles circulen ja
que existeixen diferents tipologies de ferms que absorbeixen en major o en major mesura
tant els sorolls com les vibracions emeses pels vehicles.
A més a més del trànsit cal indicar que també són molt importants altres paràmentres
relacionants amb la tipologia i forma dels carrers, la disponibilitat d’aparcaments
subterranis, la quantitat i qualitat de l’arbrat públic i zones verdes, la proporció entre
alçades d’edificis i les amplades, etc. És a dir, diferents elements lligats directament amb
el disseny urbanístic d’una ciutat.
El soroll és una molèstia que afecta en major o en menor grau a totes les persones. Cal
destacar que segons la Organització Mundial de la Salut, el nivell de 65 dB (A) és el valor
guia a partir del qual hi ha un risc per a la salut de la comunitat. Aquest llindar en la gran
majoria de vies de comunicació tant de l’Hospitalet com de totes les ciutats de l’Àrea
Metropolitana es troba clarament superat.
Evolució de la contaminació acústica a L'Hospitalet de Llobregat
A principis dels noranta el principal problema lligat als sorolls de la ciutat venia provocat
per la circulació viària, amb uns uns nivells sonors molt elevats, on es superaven de molt
en tots els barris els 55 dB (A) que fixa l’Ordenança municipal sobre el soroll com el valor
màxim diürn admissible en zones residencials.
Actualment, gairebé 10 anys després de la realització del primer mapa sònic complet de la
ciutat, l’Hospitalet de Llobregat continua presentant globalment uns nivells sonors molt
similars als de principis dels noranta. Tot i els importants canvis urbanístics, millores en la
circulació de vehicles i la continua renovació del parc automobilístic, globalment, la ciutat
de l'Hospitalet a l'any 2001 continua presentant una estructura i densificació similar a la
ciutat del 1992. Si a més a més es té en compte que el soroll presenta una escala
logarítmica i que la disminució global de la contaminació per sorolls a la ciutat depén de
diferents aspectes, la possibilitat d’establir mesures correctores globals i eficients és molt
complexa, i per tant les millores acaben repercutint únicament a en zones concretes del
territori.
Es pot considerar que globalment l’Hospitalet es troba encara molt per sobre dels nivells
legals marcats per l’Ordenança municipal sobre el soroll.
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2.2.5 Sorolls (continuació)
Descripció dels mapes sònics més recents existents a la ciutat
Actualment existeixen tres estudis recents on s’han realitzat mapes sònics de sis barris de
la ciutat, en concret es té informació actualitzada sobre els nivells d’immissió sonora del
barri de Bellvitge (1999), un mapa sònic del districte II, que inclou els barris de Collblanc i
la Torrassa, de mitjans de l’any 2000 i una primera valoració del mapa sònic urbà del
Districte I (barris: L’Hospitalet -Centre, Sant Josep i Sanfeliu) d’abril i juny de 2001.
DistricteVI Bellvitge
Mitjançant l’estudi de pressió sonora realitzat durant l’any 1999 a Bellvitge s’ha pogut
comprobar que al barri, gràcies als canvis urbanístics, les millores de circulació i
l'eficiència dels actuals vehicles ha disminuït globalment la contaminació per soroll.
Al barri ha augmentat de forma significativa tant el paviment dels carrers com la superfície
arbrada, i paral·lelament ha disminuït sensiblement la densitat de circulació en els
principals eixos de comunicació.
De l’estudi específic del barri de Bellvitge es desprèn que a l’any 1999 únicament el 3,71%
dels punts mostrejats compleix amb l’Ordenança municipal sobre el soroll i un 15% dels
punts ha donat valors per sobre dels 65 dB (A) que és el nivell màxim recomanat per la
Organització Mundial de la Salut (OMS). Ara bé, tot i ser valors elevats, si es comparen
amb els valors del mapa sònic de 1992 els resultats són força més optimistes. Motius:
§ La contaminació sònica global del barri ha passat dels 70,1 dB (A) de mitjana a l’any
1992 als 63,4 dB (A) de mitjana a l’any 1999. Aquesta reducció, si tenim en compte que es
tracta d’una escala logarítmica és molt important.
§ Apareixen per primera vegada punts amb Leq inferior als 55 dB (A).
§ Hi ha hagut una reducció en més d’un 30% dels punts que superen els 65 dB(A) que és
el llindar de risc per a la salut de la comunitat segons la OMS.
§ No existeixen punts amb Leq superior als 75 dB (A).
Aquests resultats són deguts principalment a la disminució del trànsit pesat al barri i
l’absorció de bona part del trànsit general gràcies a l’obertura del segon cinturó, la millora
en les pavimentacions especialment en les vies amb més circulació de vehicles, la
renovació del parc automobilístic, l’augment global de la presència d’arbres a la via pública
i la creació d'una nova zona verda que actua com a barrera acústica. Cal destacar també
una millora important en les àrees pròximes al ferrocarril degut a la modernització dels
trens de RENFE. Paral·lelament s'observa que en les zones d’edificis molt alts no han
existit variacions importants a causa de la reverberació.
L’estudi també recomana canviar alguns itineraris de vehicles pesats, transformar l’Autovia
de Castelldefels en via urbana (projecte que ja estava en marxa), i soterrar la via del tren.
Districte II Collblanc -Torrassa
Al districte II ha augmentat de forma important el trànsit, s'ha incrementat l'activitat urbana
i comercial i ha augmentat el transport ferroviari fent que globalment no hi hagui hagut
modificacions importants en les dades relatives a soroll, tot i que el parc automobilístic i les
flotes d'autobusos s'hagin modernitzat, s'hagi millorat globalment la mobilitat o bé s'hagin
realitzat millores concretes en l'urbanisme de la zona relatives a augment d'arbrat als
carrers, ampliació de les voreres, creació de parcs com el de la Torrassa, augment de
pàrquings soterranis, etc.
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2.2.5 Sorolls (continuació)
Concretament al barri de la Torrassa el valor del Leq en horari diürn al 2000 era de 67,6
dB(A), una mica per sota dels 69,1 dB(A) de l'any 1992, mentre que al barri de Collblanc el
valor de Leq diürn mitjà augmentà al 2000 passant dels 68,3 dB(A) del 1992 a 70,6dB(A) a
l'any 2000. Cal destacar que a cap carrer del districte II es compleix amb l'Ordenança
municipal sobre sorolls.
Respecte als 65 dB(A) que fixa la O.M.S com a valor guia a partir del qual existeix risc per
a les persones, amb el mapa sònic de l'any 2000, al barri de la Torrassa un 73% dels
punts mostrejats estaven per sobre del valor, mentre que al barri de Collblanc els resultats
encara eren més negatius, amb un 84% dels punts per sobre del nivell de risc.
Districte I : Hospitalet –Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Per la valoració acústica dels barris del Districte I es disposa d’un informe-resum (primera
valoració), procedent del Negociat de Salut Pública de l’Àrea de Política Social de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Segons aquesta primera valoració de 26 de juliol de 2001 es pot comprovar que el barri
Centre és el que presenta uns valors de Leq (nivell equivalent diürn) més elevats, amb
80,1 dB (A). Seguidament es situa el barri de Sant Josep amb 76,5 dB (A), i per últim, amb
74,1 dB (A) el barri de Sanfeliu.
Aquests nivells sonors són causats per l’estructura urbanística dels barris, l’activitat urbana
i comercial, el nombre d’habitants, i sobretot per la densitat i tipologia de trànsit. Tot i això
cal destacar que durant el període de mesurament hi va haver obres en tots aquests
barris, per la qual cosa s’ha de considerar que els resultats han sigut una mica més
negatius que els que hi hauria en situació de normalitat.
No obstant tot i les obres, si es comparen els resultats actuals amb els del mapa sònic de
l’any 1992, s’observa un increment global dels nivells sonors en tot el districte. Aquests
increments eren d’esperar, ja que la millora dels accessos viaris, l’augment i la millora del
transport públic, i l’augment de l’activitat comercial a tots tres barris, però sobretot al
Centre i Sant Josep, dóna un augment de trànsit i conseqüentment dels nivells sonors
globals.
Tot i això cal indicar que tant als barris de Sanfeliu com de Sant Josep, aquest increment
de soroll no ha sigut massa significatiu. En aquest sentit, les millores d’accessibilitat i
l’augment d’activitat comercial als barris que poden induir a augments del nivell sonor, han
quedat molt compensades amb millores urbanístiques, de pavimentació, de transport
públic, etc. que han atenuat l’increment esperat dels nivells sonors en aquests barris.
Per contra al barri del Centre les millores no han compensat l’augment d’activitat urbana,
comercial i burocràtica (dependències municipals, judicials, etc.), de manera que
globalemnt l’increment ha estat més alt que en altres barris.
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2.2.5 Sorolls
2.2.5.2 Elements significatius de la diagnosi:

1) EL SOROLL, COM EN LA MAJORIA DE CIUTATS, TÉ UNA ESPECIAL INCIDÈNCIA
A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
El soroll és una variable íntimament lligada al funcionament de les ciutats i en el cas de
L’Hospitalet de Llobregat l’estructura urbanística i la mobilitat amb vehicle privat dificulten
molt l’aplicació de mesures correctores.
2) EL CONJUNT DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET ES TROBA MOLT PER SOBRE
DELS NIVELLS LEGALS MARCATS PER L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE EL
SOROLL
L’anàlisi dels diferents mapes sònics tant globals com específics per diferents barris
realitzats a L’Hospitalet desde 1992 fins a l’actualitat, indiquen que tot i els importants
canvis urbanístics, millores en la circulació de vehicles i la continua renovació del parc
automobilístic, globalment, la ciutat de l'Hospitalet a l'any 2001 continua presentant una
estructura i densificació similar a la ciutat del 1992. Si a més a més es té en compte que el
soroll presenta una escala logarítmica i que la disminució global de la contaminació per
sorolls a la ciutat depén de diferents aspectes, la possibilitat d’establir mesures correctores
globals i eficients és molt complexa, i per tant les millores acaben repercutint únicament a
en zones concretes del territori.
En aquest sentit es poden determinar barris on durant la dècada dels noranta ha millorat
sensiblement la contaminació per sorolls, com Bellvitge, o altres on ha empitjorat com al
conjunt del Districte I. Per tant, globalment no s’han produït canvis significatius i el conjunt
de la ciutat es troba per sobre de la pròpia ordenança municipal sobre el soroll.
3) DES DE L’AJUNTAMENT ES TREBALLA PER ATENUAR L’IMPACTE DE LA
CONTAMINACIÓ PER SOROLLS TOT I SER UNA LLUITA DESIGUAL
L’Ajuntament treballa perquè la contaminació acústica tendeixi globalment a reduir-se.
Per tant, des de l’administració s’ha potenciat la millora en les pavimentacions
especialment en les vies amb més circulació de vehicles, la renovació del parc
automobilístic, la potenciació del transport públic, la disminució del trànsit pesat i
l’absorció de bona part del trànsit general gràcies a l’obertura del segon cinturó, l’augment
global de la presència d’arbres a la via pública i la creació de noves zones verdes que
actuin com a barrera acústica entre altres mesures.
També s’ha potenciat una millora important en les àrees pròximes al ferrocarril degut a la
modernització dels trens de RENFE així com el futur cubriment de les vies.
Tot i això, cal incidir que les millores d’accessibilitat i d’augment d’activitat comercial als
barris, així com la difícilment alterable reverberació produïda pels edificis més alts, han fet
que globalment les actuacions empreses de de l’ajuntament tinguin globalment poca
significació i no impliquin una disminució important de la contaminació acústica. Ara bé, el
que si que es pot assegurar és que sense aquestes mesures la contaminació hauria anat
en augment.
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2.2.5 Sorolls
4) CAL COMPLETAR UN NOU MAPA SÒNIC DE LA CIUTAT A PARTIR DELS
DIFERENTS MAPES SÒNICS DELS BARRIS QUE DES DE 1999 S’ESTAN PORTANT A
TERME
Tenir una visió actualitzada de les problemàtiques associades al soroll als diferents barris
és bàsic alhora de pendre decisions de caire tècnic per treballar en la resolució dels
problemes.
En aquest sentit, disposar en breu de la totalitat del municipi analitzada permetria no
només coneixer-ne la situació actual, sinó també analitzar globalment la eficacia de les
mesures empreses des de l’obtenció de l’anterir mapa sònic de tota la ciutat, al 1992.
Seria interessant que aquests mapes poguèssin completar-se durant l’any vinent per tenir
la informació amb un decalatge de 10 anys.
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3. Diagnosi global i conclusions
A continuació es detallen les conclusions de la diagnosi ambiental de la ciutat
de L’Hospitalet de Llobregat agrupades en els següents blocs temàtics:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectes generals
Organització i gestió municipal
Planejament urbanístic i usos del sòl
Sistemes naturals
Mobilitat
Incidència de les activitats econòmiques
Models de comportament social i educació ambiental
Vectors ambientals
Flux d’aigua
Fluxos de residus
Fluxos d’energia
Contaminació atmosfèrica
Sorolls

Aspectes generals
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

L’Hospitalet té actualment un important pes econòmic en
la societat catalana.

El nivell socioeconòmic de la ciutat és pot considerar en gran
mesura baix, propi de perifèria desenvolupada a partir
d’immigració.

L’Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya amb més
llocs de treball després de Barcelona, amb més de
60.000 llocs de treball.

Existeix un clar procés d’envelliment de la població, amb
pèrdua de pes de la població jove.

La taxa d’atur de L’Hospitalet és baixa, fins hi tot més que
a la ciutat de Barcelona.

Els nivells d’instrucció de la població són globalment força
baixos.

Històricament la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat a anat
creixent gràcies a l’arribada de població d’altres zones,
convertint-se en ciutat d’acollida.
El
coneixement
del
català
ha
considerablement en els darrers anys.

augmentat

La dotació d’equipaments de L’Hospitalet es pot
considerar com a bona.
L’Hospitalet compta amb tres grans centres d’assistència
hospitalària, pel que els serveis sanitaris del municipi es
consideren com a molt satisfactoris.
L’equipament docent de L’Hospitalet satisfà l’actual
demanda de centres escolars.
L’Hospitalet disposa de diversos equipaments culturals.
A la ciutat hi ha una gran quantitat d’associacions
cíviques i culturals (més de 450) amb més de 125.000
socis.
Des de fa anys a L’Hospitalet hi ha la possibilitat, per als
ciutadans que així ho desitgin, d’utilitzar els serveis de
recollida selectiva.
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Organització i gestió municipal
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

Es valora com a molt positiva la potenciació del
Departament de medi ambient de l’Ajuntament, tant en
coordinació, recursos econòmics, tècnics i personals,
vinculats amb l’actual desenvolupament del procés
d’Agenda 21 Local.

La despesa municipal ordinària en medi ambient és de l’ordre
del 16% del total, valor que augmenta lleugerament any a
any.
Poca representativitat directa del Departament de Medi
Ambient a l’estructura de l’Ajuntament.
Cal major coneixement i transversalitat de dades lligades amb
temes ambientals.

Planejament urbanístic i usos del sòl
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

L’existència del Pla L’H 2010 es valora com a molt
positiva al representar una declaració de principis,
encaminats a assolir uns objectius bàsics com el fet
d’assumir les funcions de ciutat central o convertir
L’Hospitalet en una ciutat territorialment unitària i
urbanísticament equilibrada, generadora de riquesa i
cultura.

La distribució de zones verdes a L’Hospitalet de Llobregat tant
en nombre com en superfície és molt irregular entre els
diferents barris.
L’elevat nombre de vials i la seva distribució espaial, trenquen
l’harmonia de ciutat, separant molts els barris.

L’estructura urbana de L’Hospitalet de Llobregat és
manté força compacta i equilibrada.
Grans projectes urbanístics com el com Gran Via
Districte Econòmic permetran millorar l’estructura i
l’ordenació de la ciutat.
Possibilitat d’incorporar elements de sostenibilitat en
nous projectes i programes d’actuació.

Sistemes naturals
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

Des des de l’inici de la democràcia a L’Hospitalet de
Llobregat es potencia de forma important l’increment
de zones verdes, a fi i efecte d’anar mitigant la
important concentració urbanística, millorar l’accés de
la població a aquests espais i convertir àrees altament
artificialitzades en espais lliures.

Existeix una pressió antròpica molt important al conjunt del
territori de L’Hospitalet que es manifesta per l’existència
d’elevades densitats de població i una gran multitud
d’infraestructures de comunicació.

Cal destacar en els últims anys els parcs realitzats, el
projecte de cornisa verda i el guany que suposarà el
futur cubriment de les línies ferroviàries que
actualment desestructuren enormement el territori.
Es considera com a positiva la construcció de la nova
depuradora del Baix Llobregat, que permetrà mitigar
en part l’elevat grau de degradació que presenta el riu
en tota la seva part baixa.
Cal destacar al mateix temps la proximitat de la ciutat
a la Reserva Natural del Delta del Llobregat, al Parc
de Collserola, i al Parc Agrari del Baix Llobregat.

El procès continu d’ocupació de sòl, primer com a sòl agrícola
i posteriorment com a sòl industrial i urbà, ha fet que en
l’actualitat L’Hospitalet de Llobregat no presenti altra
vegetació que l’existent en les diferents zones verdes i de
lleure.
La llera del riu Llobregat al seu pas per la ciutat de
L’Hospitalet, presenta un estat de degradació molt important .
El territori de L’Hospitalet de Llobregat no presenta cap
possibilitat d’establir-hi un corredor biològic amb les
condicions ambientals actuals.
Un anàlisi de l’aigua del riu Llobregat al seu pas per
L’Hospitalet de Llobregat, posa de manifest que la qualitat
global de les aigües és molt pròxima a la considerada pels
abocaments domèstics.
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Mobilitat
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

La majoria de desplaçaments interns es realitzen a peu,
mentre que en els desplaçament supramunicipals el
nombre de desplaçament en transport públic o privat
s’igualen.

Els vials de comunicació supramunicipal disgreguen el muncipi.

L’índex de motorització per llar es manté baix i
constant.

La xarxa viària de L’Hospitalet és en molts casos prolongacions
de vials d’altres municipis, sobretot de Barcelona, Esplugues i
Cornellà, fent que el municipi suporti un trànsit de pas elevat.

L’Hospitalet està ben comunicat per linia fèrria, doncs
disposa de dues línies de metro, quatre línies de
RENFE i els Ferrocarrils de la Generalitat amb quatre
estacions.
El futur desenvolupament de noves estacions de
transport públic amb elevada intermodalitat podrà
esdevé molt important de cara a la millora en la
mobilitat global de L’Hospitalet.
Els aparcaments subterranis es veuran potenciats a
partir del “Programa d’aparcaments subterranis de
L’Hospitalet 2000-2003”.

Només un 60% de la població treballa en el propi municipi, per
tant la resta es veu obligada a desplaçar-se fora.

L’Hospitalet està força ben comunicat doncs hi arriben les dues
rondes i dues carreteres que comuniquen al municipi cap a altres
punts de la comarca, però no té accés directa a cap via ràpida
com podria ser una autopista.
La ciutat gaudeix de dues línies de Metro, quatre estacions de
Ferrocarrils de la Generalitat i quatre línies de RENFE amb dues
estacions, però arriben de manera desigual als diferents barris
de la ciutat.
Els vials de comunicació supramunicipal disgreguen el muncipi.

Incidència de les activitats econòmiques
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVO RABLES

Les activitats econòmiques del municipi de
L’Hospitalet estan regulades per “L’Ordenança
reguladora
de
la
intervenció
integral
de
l'administració municipal en les activitats i
instal·lacions”,

L’evolució del municipi de L’Hospitalet com a ciutat de Serveis
denota que la incidència ambiental del sector terciari sobre la
contaminació atmosfèrica i la generació de residus urbans
s’incrementa, al mateix temps que es produeix una major
utilizació dels vehicles particulars en els desplaçaments a les
grans superfícies comercials, així com una major generació de
residus d’envàs i embalatge, lligada a la tipologia de compres
que es realitza en aquest tipus d’establiments.

L’àmbit d’aplicació de l’ordenança municipal és més
ampli que el regulat a la Llei IIAA, ja que l’ordenança
abasta totes les activitats, mentre que la Llei IIAA
només abasta les activitats susceptibles d’afectar el
medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
L’agricultura i la ramaderia de l’hospitalet no
presenten incidència ambiental, donada la seva
gairebé nul·la representació entre les activitats
econòmiques del municipi
La incidència ambiental de les activitats industrials és
moderada, incidint sobre el medi ambient en els
aspectes relacionats amb la generació de residus
industrials i les aigües residuals
El sector terciari de L’Hospitalet és molt potent i
diversificat.
El sector terciari no genera problemàtiques
vinculades amb contaminació atmosfèrica.
Tot i que el sector terciari genera un volum de
residus industrials no especials importants, existeix
una tendència positiva de potenciació del reciclatge
de residus sota el principi de proximitat
Potenciació continuada de l’oferta comercial i
hotelera vinculada principalment a la Fira de
Barcelona, que es troba en un continu procés de
creixement.
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Models de comportament social i educació ambiental
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

L’Hospitalet disposa d’òrgans consultius estables i
reglaments específics centrats en la potenciació de la
participació ciutadana.

A Hospitalet hi ha moltes entitats, però poques estan
interessades per temes ambientals, essent únicament quatre
les que tracten temes ambientals (concretament un 0,8% del
total).

El principal òrgan consultiu i de participació ciutadana
en temes mediambientals és l’anomenat Consell
Municipal
de la Sostenibilitat d’Hospitalet de
Llobregat, que té per objectius bàsics l’estímul i la
promoció de la participació ciutadana en el procés
d’elaboració i el desenvolupament de l’Agenda 21
Local.

A l’hospitalet només hi ha estrictament un equipament dedicat
a l’educació ambiental, però molt consolidat.
Cal potenciar els voluntaris ambientals

Mitjançant el Reglament de Participació Ciutadana es
vol facilitar informació sobre la gestió municipal i les
activitats portades a terme, així com garantir la
participació de tots els ciutadans, les associacions i
entitats a la vida local.
En un futur es preveu la potenciació de noves
campanyes d’educació ambiental.
El Pacte pel civisme (Pacte signat per la majoria de
persones i entitats del municipi en la que es
comprometen a un comportament socialment
correcte i cívic, on hi destaca també comportaments
ambientals), és una bona eina per assolir un medi
ambient urbà “sostenible”.

Vectors ambientals: Flux d’aigua
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

El terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat no disposa de
El consum domèstic d’aigua a la ciutat (110
cap instal·lació de producció ni d’emmagatzematge d’aigua,
L/habitant i dia), s’estima molt inferior al de la mitja
per tant la ciutat depèn de sistemes externs lligats als
de municipis de l’entorn de Barcelona (170
municipis més pròxims.
L/habitant i dia).
Fins a l’aplicació de les diferents mesures previstes, totes les
El Laboratori de Salut Pública de l’Ajuntament de aigües residuals generades a L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet manté un control exhastiu sobre les s’aboquen al mar pràcticament a la linia de costa en tres punts,
principals indústries contaminadores
un d’ells pràcticament a la mateixa desembocadura del
Llobregat.
Mitjançant el Programa de Sanejament d’Aigües
Residuals Urbanes de Catalunya i el Programa
d’actuacions mediambientals de l’ajuntament 20002003, es potenciarà molt la millora en la gestió del
cicle de l’aigua a la ciutat.
Les actuacions a desenvolupar comportaran la
connexió de la xarxa de col·lectors de la ciutat de
l’Hospitalet a la futura depuradora del Baix
Llobregat, que farà possible reduir més d’un 90% la
contaminació de les aigües, reutilitzar una part de
les aigües depurades pel manteniment de les zones
humides del Delta i per utilització agrícola i
preservar el medi marí i facilitat l’ús balneari del
litoral.
La millora global del cicle de l’aigua també
potenciarà més la utilització de l’aigua del freàtic per
reg i neteja viària.
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Vectors ambientals: Flux de residus
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

El servei de recollida de RM de L’Hospitalet, amb la
nova contracta, s’adequa a les característiques de la
ciutat.

Aproximadament el 92% en pes de tots els residus municipals
produïts es disposa com a rebuig i només un 8% segueix vies
de valorització.

La nova contracta suposa la implantació de la
recollida segregada de matèria orgànica.

La ratio d’iglús per habitant globalment s’hauria de millorar.

Una mateixa empresa fa la neteja viària, la gestió del
clavegueram, la recollida de residus i la gestió de la
deixalleria, potenciant-se així una major coordinació.
La recollida selectiva s’ha anat implantant poc a poc,
des dels 26 primers contenidors de vidre de l’any
1984 fins als 462 actuals, passant per la implantació
de la recollida de paper, envasos, piles, etc. fins a la
inauguració de la deixalleria l’any 1999.
Els petits industrials cada dia la utilitzen més la
deixalleria municipal.
El servei de neteja viària disposa dels equips i del
personal adient per garantir una neteja òptima de la
ciutat.
L’entrada en funcionament de l’ECOPARC 1
millorarà el cicle dels residus a la ciutat.
La tipologia d’indústries de l’Hospitalet no potencia
una elevada producció de residus
Més de la meitat dels residus industrials declarats
(63%) segueixen vies de valorització (reciclatge,
recuperació, reutilització).

La deixalleria de L’Hospitalet, en funcionament des del
desembre de 1999 s’ha de potenciar entre la població del
municipi.

Vectors ambientals: Fluxos d’energia
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

L’Hospitalet
presenta
un
suficient
nombre
d’infraestructures de transport i distribució d’energia.

De totes les energies utilitzades a L’Hospitalet els combustibles
líquids són la principal font energètica amb un 74,61% del total
de l’energia consumida.

Al municipi de L’Hospitalet de Llobregat s'ha de
destacar l'existència de varis sistemes de producció
elèctrica en Règim Especial (sistemes de cogeneració
i generació elèctrica a partir d’energies renovables),
tant privats com depenents de l'Ajuntament.
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha introduït diferents
sistemes per tal de millorar l’eficiència energètica del
municipi i grau d’implantació d’energies renovables.

Al municipi existeix una total dependència de fonts
energètiques externes, amb una taxa d'autosuficiència
energètica del 0,77%.
Actualment el consum energètic a les dependències de
l’Ajuntament es considera elevat.

L’Ajuntament de L’Hospitalet està invertint en
l’optimizació energètica de les seves instal·lacions
d’enllumenat públic, realizant una bona gestió
energètica de la xarxa.
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Vectors ambientals: Contaminació atmosfèrica
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

A l’Hospitalet existeix un control coordinat sobre els
focus de contaminació atmosfèrica.

Les infraestructures de comunicació viària que creuen el
municipi potencien els elevats valors d’emissions i d’immissions
de contaminants.

La ciutat de L’Hospitalet disposa de diferents
estacions de mesurament d’immissions, de manera
que es té un control força estricte de les immissions,
amb sèries històriques força completes.

Cal destinar els majors esforços en minimitzar els efectes de la
contaminació deguda al trànsit, impulsant alternatives que
potenciin els transports públics, augmentant el control
d’emissions dels vehicles, o fins i tot impulsar mesures fiscals
que puguin afectar a l’ús del vehicle privat.

Vectors ambientals: Sorolls
ASPECTES FAVORABLES

ASPECTES DESFAVORABLES

Des de l’Ajuntament es treballa per atenuar l’impacte
de la contaminació per sorolls tot i ser una lluita
desigual.

El soroll és una variable íntimament lligada al funcionament de
les ciutats i en el cas de L’Hospitalet de Llobregat l’estructura
urbanística i la mobilitat amb vehicle privat dificulten molt
l’aplicació de mesures correctores.
El conjunt de la ciutat de l’Hospitalet es troba molt per sobre
dels nivells legals marcats per l’ordenança municipal sobre el
soroll.
Cal completar un nou mapa sònic de la ciutat a partir dels
diferents mapes sònics dels barris que des de 1999 s’estan
portant a terme.
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4. Aportacions de la participació ciutadana al document de diagnosi
ambiental

Organització i gestió ambiental
HI HA D’HAVER MÉS VIGILÀNCIA PER A TEMES AMBIENTALS

Moltes de les temàtiques ambientals estan regulades per ordenança. Caldria un
seguiment més exhaustiu per a obligar al seu compliment. La figura de la
policia ambiental seria interessant potenciar-la.

Sistemes naturals

L’ARBRAT VIARI I DELS PARCS I JARDINS ÉS D’UN GRAN VALOR EN UN MUNICIPI
SENSE ESPAIS NATURALS

L’Arbrat dels parcs i jardins i dels carrers hauria d’augmentar i estar més cuidat.
A més de tenir cura del tipus de vegetació a plantar considerant el lloc on ha
d’anar, la qualitat de l’aigua de reg, etc. també caldria fer un reg més acurat a
espècies recent plantades, replantar de manera immediata arbres malmesos
evitant deixar durant temps els escosells vuits, fumigar i tractar possibles
malalties.

Mobilitat
CAL UNA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SOSTENIBLE

Les noves infrastructures, els nous projectes urbanístics... cal que incloguin
plantejaments sostenibles des del seu origen, tant en la seva fase executiva
com en la seva fase d’explotació, per tal de que el seu impacte sigui el mínim
possible.
CAL FER APARCAMENTS PERÒ RESPECTANT ELS PARCS I PLACES ACTUALS

La ciutat de L’Hospitalet està mancada d’aparcaments i en moltes ocasions els
que hi ha no estan en el lloc que més es necessiten. Cal més zones
d’aparcament però respectant els parcs i places actuals.
EN MOLTES OCASIONS ES FA DIFICIL CREUAR ELS CARRERS PER LA GRAN DENSITAT
DE TRÀNSIT

Concretament en el barri de Santa Eulàlia, al ser una de les portes a Barcelona,
es fa difícil en algunes hores del dia creuar els seus carrers principals, per la
gran densitat de trànsit que hi ha.
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CAL UNA VIA VERDA QUE CONNECTI VARIS MUNICIPIS

L’Hospitalet disposa de carrils bicicleta. Seria interessant que aquests carrils
bicicleta es connectessin amb carrils bicicleta d’altres ciutats de l’entorn per tal
de crear una via verda intermunicipal.
EL CARRIL BICICLETA ACTUAL, ESTÀ POC RESPECTAT, IGUAL QUE LES VORERES.

Els carrils bicicleta i les voreres actualment estan poc respectats. En molts
casos serveixen de punts de càrrega i descàrrega, d’aparcament, etc.

Models de comportament social i educació ambiental

MÉS MATERIAL DIDÀCTIC PER LES ESCOLES

Jocs, agendes, vídeos, contes... poden ser bons recursos pedagògics per anar
difonen els conceptes ambientals entre la població infantil del municipi.
CALEN CAMPANYES RECORDATORI

Les campanyes que fan referència a conceptes ambientals se n’estant portant
a terme sovint i forces. Però en moltes ocasions no es torna a incidir en
campanyes antigues, amb la qual cosa a la població se’ls pot oblidar. A més, la
ciutat de l’Hospitalet està reben forces ciutadants d’altres països, que
desconeixen els temes ambientals que es treballen aquí.
HI HA POQUES ENTITATS INTERESSADES EN TEMES AMBIENTALS

Moltes de les entitats presents al municipi, amb un bon assessorament i
recolzament, podrien introduir-se en temes ambientals, que podrien ser de gran
interès tant per la pròpia entitat com per al resta de la ciutat.
CAL APROFITAR LES FESTES DE CARRER O DE BARRI PER A FER CAMPANYES
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Aprofitant la concentració lúdica de la població, es pot incidir en un tema
ambiental d’especial interès. Es pot aprofitar la Cavalcada dels Reis Mags,
carnestoltes o altres actes.
DISSENY DE CAMPANYES CREATIVES

El foment de l’art amb deixalles, joguines fetes de deixalles... o altres iniciatives
originals, divertides i diferents poden donar bons resultats.
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Fluxos de residus

CAL QUE LA RECOLLIDA SELECTIVA ARRIBI A TOTES LES FESTES I ACTES PÚBLICS DE
LA CIUTAT

La presencia de contenidors o papereres específiques per a diferents residus
(paper, envasos i vidre) col.locats en llocs estratègics en festes i altres
concentracions públiques, afavoririen i potenciarien la recollida selectiva.
ELS RESIDUS DEL SECTOR TERCIARI ES RECULL CONJUNTAMENT AMB ELS
GENERATS PER LA POBLACIÓ EN GENERAL

Per una millor gestió i millor control de la recollida selectiva, caldria poder
avaluar les quantitats de residus generades pel sector terciari.
EL SECTOR TERCIARI NO CONTRIBUEIX GAIRE EN LA CORRECTA RECOLLIDA
SELECTIVA

Els comerços i serveis de la ciutat fan poca recollida selectiva i a més, en
moltes ocasions utilitzen de manera incorrecta els contenidors de recollida
selectiva distribuïts en els carrers per a l’ús de la població en general.
NO SEMPRE ELS CONTENIDORS ESTAN EN EL LLOC MÉS ESCAIENT

Els contenidors, tant de recollida selectiva com els de càrrega lateral, no
sempre estan en el lloc més adequat. En alguns casos estan en petits parcs i
jardins, en altres estan en parada de taxi.
També, en alguns casos, els tres contenidors de recollida selectiva no estan
junts, generant incomoditats als seus usuaris.

ELS OLIS VEGETALS CONTAMINEN MOLT I CAL POTENCIAR LA SEVA RECOLLIDA
SELECTIVA

Els olis vegetals usats en els habitatges, restaurants i altres establiments
comercials, contaminen molt. Caldria de que tothom en fos conscient i es
potencies la recollida selectiva d’aquest residu.

LA POBLACIÓ DESCONEIX QUE FER-NE D’ALGUNS RESIDUS I DE QUE SE’N FAN UN
COP RECOLLITS

Caldria anar fomentant la cultura de la recollida selectiva, per tant caldria
explicar que fer-ne de residus atípics (bolquers, sabates, navalles d’afaitar, pots
de laca...) i que se’n fa o quin és el destí final de cada una de les fraccions
recollides selectivament.
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REDUCCIÓ DE BOSSES DE PLÀSTIC

Caldria potenciar l’ús del cabàs, de la bossa, de la coixinera de pa... per a
reduir el consum de bosses en els comerços. Però caldria una col.laboració
molt estreta del comerciant.
ELS VEHICLES ABANDONATS ESTAN MASSA TEMPS ALS CARRERS

Existeix un servei de retirada de vehicles abandonats, però caldria que la seva
actuació fos més freqüent per tal de deixar els carrers lliures d’aquests vehicles
de manera més ràpida.
CAL SEPARAR L’IBI DEL REBUT D’ESCOMBRARIES

Actualment l’impost de bens i immobles es paga amb el rebut de les
escombraries, per tant la població no és conscient del cost real de la recollida
de residus i de la seva gestió.

Contaminació atmosfèrica
COMBUSTIBLES ALTERNATIUS

Per tal de reduir les emissions atmosfèriques, es podria incentivar el consum de
combustibles alternatius.

Soroll
LES MOTOS FAN MOLT SOROLL, TANT DE DIA COM DE NIT

Les motos en moltes ocasions són una de les fonts de soroll més important de
la ciutat. A més en alguns punts de la ciutat, les motos són nombroses en
horari nocturn, amb les molèsties que això comporta a la ciutadania.
També, al ser vehicles lleugers, es poden ficar en llocs no permesos al trànsit
rodat (zones de vianants, parcs...), generant nous focus de soroll.
LES OBRES SÓN UNA FONT DE SOROLL IMPORTANT

Les obres, tant públiques com privades, ocasionen problemes de soroll en el
veïnat. Caldria utilitzar maquinària menys sorollosa, restringir l’horari de les
operacions més sorolloses, entre altres mesures.
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ELS APARELLS D’AIRE CONDICINAT EN MOLTES OCASIONS PROVOQUEN MOLÈSTIES
AL VEINAT

Els aparells d’aire condicionat d’habitatges particulars, en moltes ocasions
provoquen soroll i aire calent que creen molèsties als veïns.
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