


























Atès que per motius urbanístics no es posible 
fer la tirolina a Les Planes, es proposa dedicar 
l’import a les següents actuacions:

• Redacció del projecte de remunta de 
l’Espai Pere Grau

• Millores en els edificis Pere Grau, Espai 
Eco  i exterior









 Miembros de la APV Les Planes 

En Asamblea General de asociados celebrada el 28 / 11 / 2021 se aprueba

en  conformidad con los estatutos de la Asociación el nombramiento de las 

siguientes persones titulares como representantes legítimas de la entitad . 

Especificamos la composición resultante de la Junta:

Presidenta – María Isabel Herranz Secretària - Olga Carrasco

Tresorer – Miguel Angel González Vocal – Alberto Ruiz

Vocal - Oscar Rodríguez Vocal - Judit Ventura

Vocal - Elvira Granado Vocal - Laura Gené

Vocal - Elena de Haro Vocal - Mercedes González







• Jerarquització viària

• Sentits de circulació

• Estructura viària

• Pendents

• Regulació de la velocitat

• Elements reductors de velocitat

• Espai públic

• Aparcament

• Transport públic

• Vianants

• Bicicletes

La diagnosi prèvia s’ha centrat en:



1. Situació actual: sentits de circulació
La gran part de la xarxa viària del barri de Les Planes és de doble sentit, malgrat que en molts casos la 
secció de la calçada no permet el pas de dos vehicles en paral·lel. 



1. Situació actual: estructura viària
L’orografia determina una estructura viària amb corbes tancades i revolts amb dèficits de visibilitat. 



1. Situació actual: espai públic

La disposició de l’espai públic 
al conjunt del barri es 
distribueix en una secció 
variable, de mitjana de 6,9 
metres entre façanes en els 
eixos principals, amb voreres 
no accessibles habitualment 
a les dues bandes amb 
amplades inferiors al metre i 
amb pals de llum que 
redueixen l’amplada útil.

La qualitat de l’espai públic 
es pot considerar en general 
baixa, amb excepció 
d’alguns carrers a l’entorn de 
la plaça del Coll de la Creu 
d’en Blau.

Amplada mitjana entre façanes per rangs

0-5m
10,5%

5-7m
45,3%

7-9m
30,3%

9-11m
9,1%

> 11m
4,8%



1. Situació actual: aparcament
Es permet l’aparcament a tota la xarxa viària excepte en alguns trams on està senyalitzada la seva prohibició 
(el criteri general és mitjançant senyalització vertical).

L’oferta d’aparcament en molts casos està delimitada mitjançant senyalització horitzontal.

Es detecta, d’altra banda, l’estacionament de vehicles en trams no delimitats que tampoc disposen de 
senyalització expressa de prohibició d’aparcament (estacionament tolerat).

En alguns casos es detecten indisciplines (estacionament de vehicles en espais no permesos).



1. Situació actual: transport públic
Les línies urbanes L3 i L5 (bus barri), així com el transport a la demanda (TAD) Can Cortés - Can Borrull 
donen servei a les Planes. Totes dues connecten amb l’estació d’FGC de la Floresta.  El servei de l’L3 es 
realitza amb un vehicle estàndard, mentre que pel servei de la línia L5 el vehicle utilitzat és un minibus. 
Les parades habitualment estan senyalitzades mitjançant pal de parada (algunes disposen de 
marquesina). L’oferta actual cobreix el 100% de la població del barri.



2. Indicadors de mobilitat: intensitats de trànsit

Aforament automàtic (24h)

Camí de Can Cases:

775 veh/d (82 veh/VP)

357 veh/d (42 veh/VP)

418 veh/d (40 veh/VP)

C. St. Francesc d’Assís:

171 veh/d (8 veh/VP)

81 veh/d (3 veh/VP)

90 veh/d (5 veh/VP)

C. Ntra. Senyora Estrada:

331 veh/d (79 veh/VP)

167 veh/d (43 veh/VP)

164 veh/d (36 veh/VP)

Aforament realitzat el dijous 19 de maig de 2022 





Rutes dels itineraris 



Localització dels Cartells





















1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: PERSONES

2

3

1.1 Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió

1.2 Millorar els equipaments del barri

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la igualtat i la 

perspectiva de gènere

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

2.2 Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i sostenible

2.3 Impulsar mesures per accedir a l’habitatge i ajuts a la rehabilitació

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus

LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: CIUTAT

LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: PLANETA

Línies estratègiques - LES PLANES
















