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PLA PARCIAL DEL SECTOR 112 DEL POUM DE GRANOLLERS  
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

1 INTRODUCCIÓ  

1.1 MARC LEGAL 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència en el model de mobilitat. La Llei 
estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents 
instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Aquesta Llei té com a propòsit bàsic la millora de l’accessibilitat i minimització dels impactes negatius del 
transport. En un sentit més ampli, dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis 
següents: a. Competitivitat; b. Integració social; c. Qualitat de vida; d. Salut; e. Seguretat; f. Sostenibilitat. 
 
Els estudis de mobilitat generada es troben regulats pel Decret 344/2006. L’objectiu principal del Decret és 
donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants, bicicletes 
i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la satisfacció de les necessitats de mobilitat de la 
ciutadania, i en el qual també els valors de la qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat 
han d’estar cada dia més presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària. Amb els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada s’avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una 
nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-
hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. També valora 
la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, 
les fórmules de participació del promotor/a per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta 
nova mobilitat generada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS D’ESTUDI 
El Decret 344/2006 recull la necessitat de realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) en els 
instruments d'ordenació territorial i urbanística següents (article 3.1 del Decret 344/2006): 

• Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

• Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de 
sòl urbà o urbanitzable. 

• Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 
usos o activitats. 

El Pla Parcial del sector 112 de Granollers comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable i per tant es 
troba afectat per de l’article 3.1.b  del Decret 344/2006, i motiu pel qual resulta necessari la realització del 
corresponent estudi d’avaluació de la mobilitat generada.   
 
Cal destacar que aquest pla parcial ja es va tramitar a l’any 2011, i disposava del corresponent estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada (realitzat per l’empresa ALG) així com de l’informe favorable per part de 
l’Autoritat del Transport Metropolità. Tenint en compte que el sector no s’ha desenvolupat i que es proposen 
alguns ajustos respecte a aquell moment resulta necessari l’elaboració d’un nou EAMG, així com adaptar als 
canvis actuals o futurs previstos en aquell àmbit.  
 

 

 

 



 
 

 

6 

2 DESCRIPCIÓ DEL PP112 

El Pla Parcial del Sector 112 parteix del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers. Es tracta d’un 
sector discontinu, situat, al sud del terme municipal. Està dividit en tres àmbits o subsectors separats entre 
ells per la carretera BV-5003 que va de Granollers a Montmeló i pel riu Congost.  
 
El sector destaca per la seva proximitat a importants nuclis de població, Granollers, Montmeló i Montornès del 
Vallès.  
 

Figura 2.1 Localització de l’àmbit d’estudi 

 

Font: EAMG PP112 (2011) 

El sector destaca per la seva proximitat a importants nuclis de població com Granollers i Montmeló, que es 
caracteritzen per la vitalitat i experiència del seu teixit empresarial. A l’entorn del projecte es localitzen 
importants polígons industrials com Jordi Camp i el Congost, entre d’altres. 
 

Figura 2.2 Usos entorn del PP112 

 

Font: EAMG PP112 (2011) 

 
 
El PP112 està format per 3 àmbits i subsectors (nord, centre i sud):  
 

• Àmbit 1 o subsector nord. Es plantegen usos industrials, amb una ordenació que permeti donar 
continuïtat i completar el sector industrial existent. Es crea una única parcel·la de grans dimensions al 
final del carrer de Can Cabanyes, la qual possibilitarà tancar l’anell viari existent en aquest sector. Per 
altra banda l’accés al sector es farà en bona mesura a partir d’un vial lateral de la carretera BV-5003 el 
qual s’avançarà (més al nord) a l’hora que també es crearà una nova incorporació des del mateix vial 
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lateral a la carretera. Per altra banda la creació d’un vial d’enllaç permetrà donar sortida al cul-de-sac 
del carrer de Can Cabanyes. 

• Àmbit 2 o subsector central, conformarà una gran àrea verda  i un equipament vinculat a aspectes 
d’educació ambiental amb accés directa des de la carretera BV-5003.  

• Àmbit 3 o subsector sud, en aquest àmbit es defineix una única parcel·la industrial de grans 
dimensions, excepte a la part de la finca destinada a nova vialitat i que permetrà la connexió entre el 
carrer del Riu Congost i el Camí del Pla. A més hi ha una part d’equipaments el qual comptarà amb un ús 
idèntic a l’actual ja que forma part de la planta de tractament de residus ubicada en aquest polígon.  

 
Els usos existents dins d’aquests àmbits són:  
 

• Àmbit 1 o subsector nord està ocupat per conreus. En relació a la mobilitat actual es pot considerar 
com a nul·la.  

• Àmbit 2 o subsector central, a part de tenir camps de conreus i espais verds també disposa de dues 
indústries, una de bobines de fusta i l’altre, de transformació i emmagatzematge de ferralla. En relació 
a la mobilitat cal destacar que l’espai verd és força utilitzat com a camí fluvial, mentre que les 
indústries es troben en funcionament i per tant compten amb la mobilitat associada corresponent (en 
bona mesura vinculada a la circulació de vehicles pesants).  

• Àmbit 3 o subsector sud, que limita amb el municipi de Montornès del Vallès, disposa d’una indústria ja 
existent, que es dedica a l’elaboració de formigó i de derivats d’aquest material. Per altra banda, la 
superfície destinada a equipament ja es troba inclosa dins de la planta de tractament de residus i per 
tant es pot considerar que no suposarà una nova mobilitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Plànol d’ordenació dels tres àmbits del PP112 
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Font:  Pla Parcial del Sector 112 del POUM de Granollers.  

 
 
 
 
 
El Pla Parcial 112, d’acord amb les obligacions que fixa el POUM de Granollers,  dotarà d’un reglament urbanístic 
a la zona. Els principals objectius d’aquest planejament derivat són:  
 

• Alliberar el marge dret del Riu Congost i destinar-lo, a espais lliures. Això, serà possible a partir de la 
creació de sòl edificable d’ús industrial que permeti, la reubicació de les activitats existents. Així, el 
sistema d’espais lliures: s’ubica en dos àmbits. El de major superfície està format pel subsector 
central, entre la carretera BV-5003 i el Riu Congost. El segon àmbit, el trobem com a porció de terreny 
reservada a l’interior dels límits del conjunt d’espais lliures entre la carretera BV-5003 i el riu. 

• Creació de parcel·les de majors dimensions que les previstes al pla parcial anterior, degut a la 
important oferta de parcel·les petites a l’entorn i a la manca de parcel·les d’aquestes característiques. 
En aquest sentit cal destacar que la major part dels aprofitaments corresponen a zona industrial. 

• L’adaptació del Pla Parcial a les directrius pel què fa a infraestructures generals del Pla Director 
Urbanístic del Circuït de Barcelona – Catalunya, aprovat definitivament al gener de 2016 i a les seves 
determinacions relacionades entre d’altres amb la creació d’una segona corona d’aparcament, 
conducció de les aigües pluvials del sector Torre Pardalera cap al riu Congost...  

• Canviar l’ús a la parcel·la destinada a equipaments. Inicialment es preveia un equipament de caire 
general i ara es preveu que sigui més sectorial, vinculat amb els espais lliures i de lleure.  

• Finalment es preveu ajustar el Pla Parcial al què estableix la modificació puntual del POUM de 
Granollers, aprovada a l’octubre de 2014. 

La taula següent mostra la distribució del sòl del pla parcial del sector 112 segons els usos previstos. 
 
 

Taula 2.1 Distribució del sòl en el sector PP112 

ÚS  SUPERFÍCIE TOTAL % 

Espais lliures 71.747 47,49 

Equipaments 9.308 6,20 

Viari 11.386 7,58 

Industrial edificació aïllada 57.676 38,42 

Font: Pla Parcial del Sector 112 del POUM de Granollers.  

 

En base als paràmetres urbanístics l’aprofitament màxim del sector és de 50.059 m2 de sostre 
industrial, dels quals 33.819 m2 se situaran a la parcel·la de l’àmbit 1 (nord) i 16.240 m2 a la de l’àmbit 
3. La taula següent mostra la distribució de les superfícies de sòl i de sostre per a cadascun dels tres 
àmbits del pla parcial. En el cas dels equipaments i en base que es tractarà d’un equipament amb una 
generació de mobilitat moderada s’ha considerat una edificabilitat de 0,25m2 de sostre per m2 de sòl.  

 

Taula 2.2 Distribució del sòl i sostre en el sector PP112 per àmbits  

ÀMBIT ÚS  SUPERFÍCIE TOTAL SOSTRE TOTAL 

1 
Industrial  39.682 34.441 

Espais lliures 2.593  

2 
Equipaments 6.000 1.500 

Espais lliures 69.154  

3 
Industrial  17.994 15.616 

Equipaments 3.308 827 

Font: Pla Parcial del Sector 112 del POUM de Granollers.  
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3 MOBILITAT GENERADA PREVISTA 

3.1 RÀTIOS APLICABLES 

Per avaluar la mobilitat generada per al Pla Parcial del sector 112 s’ha d’aplicar les ràtios que proposa el Decret 
344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada (vegeu la taula 3.1) a les diferents superfícies i 
usos del sòl citats.  
 
 

Taula 3.1 Ràtio a aplicar per calcular la mobilitat generada per dia 
 

ÚS NRE. DE VIATGES 

Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Residencial 10 viatges/100m2 de sostre  

Comercial 50 viatges/100m2 de sostre  

Oficines 15 viatges/100m2 de sostre  

Industrial 5 viatges/100m2 de sostre  

Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 MOBILITAT ACTUAL 

En l’àmbit del PP112 la mobilitat actual és la següent:  
 

• Àmbit 1 o subsector nord està ocupat per camps de conreu i per tant la seva mobilitat actual és pot 
considerar com a nul·la.  

• Àmbit 2 o  subsector central, a més de camps de conreu, disposa de dues indústries, una de bobines 
de fusta i una altra de transformació i emmagatzematge de ferralla. La resta del sector compta 
actualment amb la funcionalitat de zona verda. A efectes de l’estudi de mobilitat s’opta per una opció 
conservadora d’obviar la mobilitat actual si bé ja resulta existent la mobilitat tant de la zona verda 
actual com de les indústries implantades en aquest àmbit.  

• Àmbit 3 o subsector sud, al límit amb Montornès del Vallès, disposa d’una indústria ja existent 
dedicada a l’elaboració de formigó i derivats d’aquest material. A efectes de l’estudi de mobilitat caldria 
considerar que no hi hauria nova ja que la mobilitat actual serà aproximadament la mateixa que la 
futura, tant en el cas de la indústria com en la parcel·la d’equipaments, la qual ja està recepcionada. No 
obstant això i a efectes de l’estudi de mobilitat s’opta per una opció conservadora d’obviar la mobilitat 
actual.  
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3.3 MOBILITAT FUTURA 

Tenint en compte els usos permesos en el PP112, i aplicant les ràtios que preveu el Decret 344/2006, la 
mobilitat generada serà de 4.762 viatges/dia, si bé s’ha aplicat una ràtio inferior a l’establert en el Decret 
344/2006 en cas dels espais lliures, ja que es tracta d’un espai lliure ubicat en un àmbit industrial i que compta 
i comptarà amb una intensitat d’ús molt inferior respecte a un parc urbà. Així mateix, en relació a la situació 
actual la mobilitat de l’àmbit 3 tampoc s’hauria de considerar, ja que serà molt semblant a l’existent 
(l’equipament i l’ús industrial ja es troben en ple rendiment). 
 
 

Taula 3.2 Mobilitat generada futura (en viatges/dia) 

ÀMBIT ÚS  
SUPERFÍCIE 

TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 

RÀTIO 
MOBILITAT 
GENERADA 

1 
Industrial  39.682 34.441 

5 desp./100m2 
sostre 

1.722 

Espais lliures 2.593  
2,5 desp./100m2 

sòl 
65 

2 
Equipaments 6.000 1.500 

20 desp./100m2 
sostre 

300 

Espais lliures 69.154  
2,5 desp./100m2 

sòl 
1.729 

3 
Industrial  17.994 15.616 

5 desp./100m2 
sostre 

781 

Equipaments 3.308 827 
20 desp./100m2 

sostre 
165 

Total  4.762 

Font: Elaborat a  partir del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
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4 CARACTERÍSTIQUES DE LA MOBILITAT 

4.1 DISTRIBUCIÓ MODAL  

4.1.1 DISTRIBUCIÓ MODAL GRANOLLERS 
 
Per analitzar la distribució modal de la mobilitat existent a l’àmbit del sector s’ha utilitzat la informació de 
l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Granollers de l’any 2006. Segons aquesta enquesta el nombre total de 
desplaçaments setmanals realitzats per la població resident és de 1.268.567 (3,51 desplaçaments per 
persona al dia) i 140.359 en dissabte i festiu (2,49 desplaçaments per persona al dia). 
 

D’aquests (en dia feiner) el 68,3% són interns i el 31,7% restant correspon a desplaçaments externs o de 
connexió. Segons aquest informe, en els desplaçament interns, el principal mode de desplaçament dins de 
Granollers és per mitjà dels modes no motoritzats (a peu o en bicicleta), mentre que el vehicle privat esdevé 
majoritari entre els externs o de connexió.   
  
 

Figura 4.1 Distribució modal de la ciutat de Granollers (desplaçaments interns i externs), en percentatge.  

 
Font: EMQ, 2006 

 

No obstant això si s’analitza de l’EMQ de 2006 per la secció censal 809604010 que correspon a l’àmbit on s’hi 
ubicaran els tres àmbits del PP112 compta amb un repartiment modal molt diferent:  
 

• 7% modes no motoritzats 

• 8% transport públic 

• 85% vehicle privat 

 

4.1.2 DISTRIBUCIÓ MODAL PP112 
En base als usos previstos al PP112 i al seu emplaçament dins de la ciutat de Granollers s’ha considerat com a 
punt de partida el repartiment modal de la secció censal 809604010, si bé s’ha considerat un increment dels 
desplaçaments no motoritzats i del transport públic, ja que l’estudi contempla mesures de millora d’aquests 
modes de desplaçament.  
 
Per aquest motiu, el repartiment modal considerat serà de:  
 

• 10% en modes no motoritzats, molt vinculat a la mobilitat de les zones verdes però també a la 
mobilitat d’accés als equipaments o indústries. 

• 10% en transport públic, tenint en compte la proximitat de l’àmbit de major mobilitat del sector a 
l’oferta de transport públic actual i sobretot futura.  

• 80%  en vehicle privat. 

 
En base a aquesta consideració, el sector generarà 4.762 desplaçaments/dia feiner, dels quals es preveu que 
es realitzin 476 desplaçaments a peu o en bicicleta, 476 en transport públic i 3.810 en vehicle privat. Aquesta 
mobilitat es considera que és sobredimensionada ja que s’ha obviat la mobilitat existent, la qual resultarà 
similar a la futura en dos dels tres àmbits (especialment en l’àmbit 3).  
 
En cap de setmana la mobilitat serà pràcticament nul·la o molt baixa en el cas dels usos industrials i es podrà 
mantenir similar en l’ús d’equipaments i en els espais lliures.   
 
En relació a la mobilitat en vehicle privat s’ha comptat una ocupació del vehicle privat de 1,4 ocupants per 
vehicle en tots els usos, donant com a resultat una mobilitat en vehicle privat de 2.720 viatges/dia (1.360 
entrades i sortides de vehicle en dia punta).  
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16,0
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4.2 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA MOBILITAT 

4.2.1 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA GRANOLLERS 
Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006, a Granollers la major part dels desplaçaments es realitzen 
entre les 7 i les 21 hores, amb puntes a les franges horàries de 8 a 9h del matí, de 13 a 14h del migdia i de 17 a 
20h de la tarda. En hora punta el valor màxim de desplaçaments representa gairebé el 8% dels desplaçaments 
diaris.  
 
 

Figura 4.2 Distribució horària de la mobilitat quotidiana a Granollers. 2006   

 

Font: EMQ 2006 

 

4.2.2 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA PP112 
Tenint en compte els diferents usos permesos en el PP112 es fa una proposta de distribució horària i es 
considera un factor d’hora punta del 14% (opció força conservadora). Aquest repartiment s’ha realitzat en base 
a l’anàlisi de la mobilitat d’usos similars als previstos al sector. 
 

Figura 4.3 Distribució horària de la mobilitat generada al PP112 

 
Font: lavola 

 

 
 
En base a la figura anterior, s’obté les corbes previstes de demanda en vehicle privat, transport públic i modes 
no motoritzats (figura 4.4).  
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Figura 4.4 Distribució horària de la mobilitat generada al PP112 en diferents modes de desplaçament 

 
 

 
 

 
Font: lavola 

4.3 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL  

4.3.1 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL GRANOLLERS 
 
En relació a l’àmbit geogràfic de la mobilitat externa, les principals relacions dels residents a Granollers amb 
l’exterior es donen amb la seva pròpia comarca, el Vallès Oriental (62,5%) i, dins d’aquesta, amb els municipis 
de Les Franqueses del Vallès (14,8%) i amb Canovelles (10,3%). El Barcelonès és la següent comarca de 
destinació dels residents a Granollers (20,6%), donat que Barcelona esdevé el municipi que atrau un major 
nombre de desplaçaments (18,6%). 
 
 

4.3.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL PP112 
 
En base a les dades de l’EMQ de 2006 i tenint en compte les característiques del sector i la població resident a 
l’entorn s’estima la següent distribució territorial de la mobilitat:  
 

• Granollers: 35% 

• Montornès: 15% 

• Montmeló: 7,5% 

• Barcelona i àmbit metropolità: 20% 

• Municipis Vallès Occidental: 12,5% 

• Altres municipis Vallès Oriental: 5% 

• Altres: 5% 

4.4 DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE I EDAT 

Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006 es detecten diferències per gènere i edat en el 
comportament de la mobilitat.  
 
En aquest sentit, la mitjana de desplaçaments diaris és de 3,44 viatges en el cas dels homes i 3,57 viatges en 
cas de les dones.  
 
Per edats, els més joves i els de major edat (majors de 65 anys) fan un ús més intensiu dels desplaçaments no 
motoritzats i més baix del transport privat. Per altra banda, el col·lectiu d’entre 16 a 29 anys és que 
percentualment utilitza més el transport col·lectiu.  
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N
re

.

Vehicle privat motoritzat (valors en vehicles)

Sortida

Entrada

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N
re

.

Transport públic

Sortida

Entrada

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N
re

.

Modes no motoritzats

Sortida

Entrada



 
 

 

14 

 
Figura 4.5 Distribució modal segons gènere i edats a Granollers 

 

Font: EMQ 2006 

 
 
 
Tenint en compte els diferents usos permesos en el PP112 no es pot concretar quina serà la distribució per 
gènere i edat de la mobilitat generada. No obstant això, en base als patrons de mobilitat actual, la mobilitat 
generada en les zones industrials sol comptar amb un major percentatge d’homes respecte a les dones i també 
concentrar-se en les franges d’edat mitjanes (20-50 anys).  
 
En tot cas en el projecte d’urbanització del sector caldrà contemplar el gènere i edat en el desenvolupament del 
sector, per exemple incorporant bancs i zones de descans a les zones verdes i facilitar el creuament dels vials 
en condicions òptimes de seguretat i accessibilitat. Aquestes millores ja s’incorporen com a actuacions en el 
marc del present estudi.  
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5 XARXES DE MOBILITAT I AVALUACIÓ DE PROPOSTES PER ASSOLIR 
EL REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

5.1 VIANANTS 

5.1.1 ASPECTES GENERALS 

En analitzar la xarxa d’itineraris per a vianants cal tenir en compte les següents consideracions: 

• L’amplada: distingint entre l’amplada total i l’amplada lliure de pas (en la qual cal restar-hi els diferents 
elements de mobiliari urbà). Per norma general es considera que un itinerari és plenament accessible 
quan l’amplada lliure de pas és superior a 1,8 metres, si bé en zones urbanes consolidades es pot 
acceptar una amplada de 1,5 m.  

• La qualitat i estat d’urbanització, diferenciant entre els itineraris amb un estat de conservació bo o 
correcte d’aquells que manca la urbanització de la vorera o presenta un estat de conservació deficient. 

• El pendent, classificats en de bona qualitat quan és inferior al 5%, acceptable entre el 5 i el 8% (llindar 
que fixa el codi d’accessibilitat) i amb mancances si supera el 8% o compta amb escales sense rampa. 

• La configuració de les cruïlles i de tots els punts de conflictes entre vianants i vehicles motoritzats, 
diferenciant els punts sense pas per a vianants d’aquells que si que en compten, així com la seva 
caracterització (pas adaptat amb senyalització vertical d’avís, pas adaptat sense senyalització d’avís, 
pas no adaptat (sense gual o amb gual no adaptat), pas no adaptat amb senyalització vertical d’avís i 
pas elevat). 

 

La ciutat de Granollers compta amb una zona al centre amb condicions molt favorables per als desplaçaments 
per a vianants, la qual s’estructura fonamentalment a partir de l’illa de vianants existent.  
 
A partir d’aquest sector es defineixen un conjunt d’eixos longitudinals i eixos transversals que connecten amb 
el conjunt de barris de la ciutat.  
 

5.1.2 XARXA DE VIANANTS AMB INCIDÈNCIA AL PP112 

L’àmbit d’estudi es troba aproximadament a 3,5 km del nucli urbà de Granollers, distància que es pot recórrer a 
peu en uns 40-50 minuts. 
 
Si bé, els desplaçaments a peu es tornen força complicats per la llunyania del centre urbà a l’àmbit d’estudi, 
aquests són possibles degut a la presència d’un itinerari a la ribera del riu Congost –el camí fluvial–, des del 

centre urbà de Granollers fins a Montmeló, passant pel Polígon Granollers–Montmeló on està localitzades les 
parcel·les del Pla Parcial.  
 
El camí fluvial disposa d’un itinerari a banda i banda del riu, i just a l’alçada de l’àmbit 2 i 3 del PP112 es disposa 
d’una passera per creuar el riu. 

  
 
 
 
Aquest camí fluvial és el resultat del Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l'entorn fluvial del riu 
Congost que comprèn tot el riu Congost des del naixement i alguns dels afluents i inclou els espais de ribera i 
ecosistemes associats, els aqüífers, la xarxa de camins existent en el seu entorn, la vegetació i la fauna de la 
llera, i àrees d'influència fluvial.  
 
Aquest projecte s'emmarca en el Pla Director dels espais fluvials de la Conca del Riu Besòs, elaborat a l'any 
2001 i que defineix els criteris i propostes d'actuació per la recuperació dels rius de la conca del Besòs alhora 
que defineix unes línies estratègiques que fan èmfasi en la planificació, en la qualitat de l'aigua i dels hàbitats 
així com en l'educació ambiental.  
 
El projecte de recuperació de l’entorn fluvial ha permès la continuïtat del trajecte entre Granollers i Montmeló 
per als desplaçaments a peu, inclou la recuperació del bosc de Can Cabanyes. El present Pla Parcial limita amb 
aquest espai natural i en representa una ampliació cap al nord. 
 
En relació a la mobilitat de les zones industrials, actualment la mobilitat a peu compta amb les següents 
característiques: 
 

• El pendent en tot l’àmbit d’estudi se situa per sota del 5%.  

• L’espai lliure de pas a les voreres existents és sempre superior a 1,8 metres, arribant en alguns trams 
fins als 3,0 metres. En aquest sentit, les voreres generalment disposen d’una franja que està dedicada 
a l’arbrat viari i a l’enllumenat que acostuma a tenir un ample de 1,2 metres. 
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• Les cruïlles estan totalment senyalitzades, tant amb elements verticals com horitzontals, i disposen 
de guals per a vianants adaptats a banda i banda (amb un predomini de guals per a vianants de tipus 
120). 

• Els nivells d’iluminació són adequats, sense que existeixin “punts morts” o zones de baixa il·luminació 
als itineraris existents. 

Itineraris per a vianants dins el Polígon Granollers –Montmeló: 
En tot el polígon industrial Granollers – Montmeló, l’itinerari per a vianants transcorre per voreres àmplies de 3 
metres amb 1,8 metres per als desplaçaments lliures d’obstacles  i 1,2 metres per a l’arbrat i l’enllumenat. 
Totes les cruïlles disposen de passos per a vianants i guals. L’estat de manteniment de les voreres i passos per 
a vianants resulta correcte.  

 
 
 
Itineraris per a vianants dins el Polígon El Raiguer: 
Al polígon industrial El Raiguer, els itineraris per a vianants són similars al cas del Polígon Granollers-Montmeló, 
si bé l’amplada útil de la vorera en diversos casos és inferior (entorn a 1 metre en diversos trams). Els passos 
de vianants estan senyalitzats tant horitzontal com verticalment. L’estat de manteniment de les voreres i 
passos per a vianants resulta millorable, ja que hi ha alguns passos per a vianants que requereix d’un nou 
repintat, així com la presència de males herbes a les voreres. Dins del polígon hi ha diversos elements 
reductors de velocitat abans dels passos per a vianants per tal de reduir la velocitat de circulació del trànsit 
rodat.  
 

 
 
En relació al camí fluvial, es disposa de diversos itineraris a banda i banda del riu, essent especialment arranjat 
al marge dret del riu. Aquest itinerari disposa de bancs i zones de descans, però no es troba il·luminat.  
 

Per altra banda, el PDU del Circuit de Barcelona-Catalunya indica una xarxa de camins de connectivitat social 
pels sectors sense delimitar pel PDU. Alguns d’aquests itineraris tenen incidència en els àmbits del sector 
PP112, els quals es marquen a la figura següent.  
 

Figura 5.1 Xarxa de camins de connectivitat social pel sectors sense delimitar pel PDU Circuit 

 
Font: a partir del PDU Circuit 

 
 

 
La principal incidència del PDU del Circuit sobre el PP112 és la següent:  

• Previsió d’un itinerari de connectivitat social ubicat al nord de l’àmbit 1. 

•  Construcció d’un nou pont sobre el riu Congost. 

• Millora els itineraris per a vianants entorn de la línia ferroviària de Barcelona – Puigcerdà. 
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5.1.3 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS 

El sector compta amb una bona connexió a la xarxa d’itineraris de Montmeló i Granollers per mitjà de l’itinerari 
fluvial. No obstant això, l’estudi de mobilitat incorpora les següents mesures per garantir una complerta 
accessibilitat al sector:  
 
 
ACTUACIÓ 1. BON DISSENY EN LA NOVA VIALITAT 
 
Les nova vialitat prevista en l’àmbit del Pla Parcial donarà compliment tant als requeriments del Decret 
344/2006 com a l’actual normativa d’accessibilitat. En aquests sentit totes les voreres comptaran amb una 
amplada útil de 1,8 metres i es disposaran de guals i passos per a vianants a les cruïlles. 
 
Així mateix, aquesta nova vialitat permetrà resoldre els vials en forma de cul-de-sac dels carrer de Can 
Cabanyes i del riu Congost, millorant tant la possibilitat dels itineraris per a vianants de l’entorn com facilitant 
la seva connexió respecte al camí fluvial.  
 

 
 
Cost estimat:  

• El cost d’aquesta actuació s’ha d’incloure en els costos d’urbanització del sector. 

• Tots els passos per a vianants han d’incloure la senyalització horitzontal i vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓ 2. PAS PER A VIANANTS A LA CARRETERA BV-5003  
 
L’itinerari de connexió d’accés a l’oferta de transport públic des del sector compta amb unes condicions 
d’accessibilitat acceptables en els itineraris en sentit Montornès. En canvi no disposa de parada en sentit nord.  
Tenint en compte la previsió de crear nous punts de parada a la carretera BV-5003 resulta necessari disposar 
d’un pas per a vianants per creuar aquest vial (previst i inclòs en el PDU del Circuït de Catalunya).  
 
Per aquest motiu es proposa la creació d’un pas per a vianants de característiques similars als existents a la 
resta de passos existents en aquest vial. En aquest sentit, per facilitar l’accés a la nova parada de transport 
públic proposada i la connexió entre els diferents sectors previstos, s’habilitarà un nou pas per a vianants a la 
BV-5003 el disseny del qual respondrà a: 
 

• Estarà dissenyat a dos temps per tal d’augmentar els nivells de seguretat en el creuament dels 
vianants. 

• La illeta tindrà una amplada longitudinal (en el sentit del creuament) de 1,50 metres i una amplada 
transversal igual a l’amplada dels guals per a vianants situats a banda i banda. Estarà totalment 
enrasada amb la calçada i acabada amb paviment tàctil diferenciat que permeti la seva identificació. 

• Tots els itineraris estaran adaptats a la normativa d’accessibilitat vigent a nivell estatal, amb voreres 
que inclouran una banda lliure de pas destinada als vianants d’amplada igual o superior a 1,80 metres, 
i una franja complementària que estarà situada al marge exterior i que servirà per instal·lar els 
elements de mobiliari urbà. 

• S’instal·laran guals per a vianants adaptats que incorporaran franges de paviment tàctil diferenciat i 
que permetran una banda lliure de pas a la vorera sempre superior a 1,80 m. 

• Els passos de vianants estaran correctament senyalitzats, tant a nivell vertical com horitzontal. 

• Previ al pas per a vianants caldrà la senyalització de limitació (2 senyals de R-301-50 de prohibició de 
la velocitat màxima a 50 km/h). 

 

Cost estimat:  
• Aquest pas per a vianants es troba inclòs en l’EAMG del PDU del Circuit de Barcelona – Catalunya, motiu pel 

qual no es calcula el cost estimat. 
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ACTUACIÓ 3. BONA CONNEXIÓ AMB EL CAMÍ FLUVIAL 
 
La connexió amb els nuclis urbans de Granollers i Montmeló es farà a partir de l’itinerari existent a la ribera del 
riu Congost –el camí fluvial–, que va des del centre urbà de Granollers fins a Montmeló. Aquest eix compta amb 
itineraris a banda i banda del riu i disposa d’una passera en un punt proper al sector. Tenint en compte les 
distàncies de desplaçament (menys de 5 km) existeix potencial d’accés al sector a peu i especialment en 
bicicleta.  
 
En aquest sentit resultarà necessari l’adaptació de diversos itineraris  per a vianants que connectin el pas per a 
vianants existent amb el camí fluvial, tal i com s’indiquen a la figura següent.   
 

 
 

 
 
Cost estimat:  

• El cost d’aquesta actuació s’ha d’incloure en els costos d’urbanització del sector. 
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5.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A TRANSPORT COL·LECTIU 

5.2.1 APECTES GENERALS 

Granollers està inclòs dins del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona (zona 3D) si bé els municipis 
veïns ubicats al sud estan inclosos a la zona 2D (Montornès del Vallès, Montmeló, etc.). La ciutat compta amb 
la següent oferta de transport públic:  

• Ferrocarril: a Granollers hi ha l’estació Granollers Centre i el baixador de Bellavista en la qual s’hi aturen 
les expedicions de les línies R2 i R8 de rodalies. Per altra banda hi ha l’estació Granollers/Canovelles 
(ubicada al T.M. de Canovelles) on s’hi atura la línia R3 de rodalies. La taula següent mostra les principals 
característiques de l’oferta  ferroviària a la ciutat de Granollers.  

 

Taula 5.1 Dades de les línies R2, R3 i R8  

LÍNIA CARACTERÍSTIQUES 

R2 
70+70 expedicions en dia feiner 
45+45 expedicions en dia festiu 

Viatgers/any: 35,3 milions 

R3 
37+37 expedicions en dia feiner 
25+25 expedicions en dia festiu 

Viatgers/any: 6,6 milions 

R8 16+16 expedicions en dia feiner 

Font: Rodalies  

 

• Autobús urbà: Es disposa de 7 línies d’autobús urbà oferint cobertura a la major part de la ciutat i part 
dels municipis de l’entorn (Canovelles, la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès). Aquesta oferta no 
dóna cobertura al sector del pla parcial 112.  

• Autobús interurbà: Dins de la ciutat el principal punt de parada és l’estació d’autobusos ubicada a 
l’avinguda del Parc s/n.  

 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU AMB INCIDÈNCIA AL PP112 

La única línia interurbana amb parades properes al sector és la línia 416 La Garriga - Granollers - Montornès 
del Vallès. Aquesta línia comunica Montornès del Vallès amb Montmeló, Granollers i La Garriga, i per tant ofereix 
una molt bona cobertura al sector, tant pel nombre d’expedicions que té com pels municipis que connecta. Els 
dies feiners el nombre d’expedicions és de 37 per sentit, que suposa una freqüència de 30 minuts entre les 
5:00h i les 22:00h. Els caps de setmana i festius el nombre d’expedicions és de 16 i 14 respectivament, la 
freqüència és d’1 hora en tots els casos, si bé els dissabtes i diumenges el servei comença 2 hores abans que 
els festius. Durant el mes d’agost el servei els dies feiners es redueix, el nombre d’expedicions és de 20, amb 
una freqüència és de 1 hora, si bé  entre les 5.00 i les 7.30 és de 30 minuts.  
 

Figura 5.2 Croquis del recorregut de la línia 416 i parades prop del PP112 

 

 

Font: A partir de la informació de Sagalés 
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Taula 5.2. Oferta d’autobús amb incidència al sector (expedicions per sentit/dia) 

LÍNIA 
DE SETEMBRE A JULIOL AGOST 

FEINER 
DISSABTE I 

DIUMENGES 
FESTIUS FEINER 

DISSABTE I 
DIUMENGES 

FESTIUS 

416 37 16 14 20 16 14 

Font: Sagalés 
 
 
Segons la demanda, la línia 416 compta amb un 
nombre important d’usuaris. Així segons Sagalés 
aquesta línia comptava gairebé 600.000 usuaris a 
l’any 2008. Per validar aquesta informació  s’ha 
recomptat l’ocupació del bus 416 en 8 expedicions, 
obtenint una ocupació mitjana de 18 ocupants per 
expedició.  
 
En base a aquests valors la capacitat de la xarxa 
actual és la següent:  

• Capacitat bus: 65 places 

• Ocupació : 25-30% 

• Expedicions en dia feiner: 37+37 

• Places ofertes en dia feiner: 4.810  

• Places lliures en dia feiner: 3.200-3.500 

 
Per altra banda, el PDU del Circuit de Barcelona-Catalunya defineix tot de mesures que tindran una incidència 
directa sobre l’oferta de transport públic del sector PP112. Aquesta es resumeix en:  
 

• Increment de l’oferta de la línia 416 fins a 39 expedicions/sentit i dia per la fase 2015-2020 i 70 
expedicions/sentit i dia per la fase 2020-2025. 

• Modificar el recorregut de les línies L370 i L375 donant cobertura al sector i increment de l’oferta. Amb 
aquesta modificació hi haurà un increment de l’oferta amb cobertura directa al sector de 21+21 
expedicions diàries per la fase 2015-2020 i 32 expedicions/dia per la fase 2020-2025. 

• Creació de nous punts de parada (fases 2015-2020 i 2020-2025). 

• Nova estació de rodalies i entrada en funcionament (2020-2025).  

 
 

 

Figura 5.3 Xarxa de camins de connectivitat social pel sectors sense delimitar pel PDU Circuit 

 
Font: PDU Circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLA PARCIAL DEL SECTOR 112 DEL POUM DE GRANOLLERS 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

5.2.3 IMPACTE DE LA NOVA M

El desenvolupament del PP112 preveu un increment de 47
punta la situació és d’un màxim de 66
àmbits 1 i 2 del sector, ja que l’àmbit 3 ja 
 
L’oferta actual aporta una capacitat 
 

• 4.440 places ofertes en dia feiner i 3.200

• En hora punta i considerant una ocupació del 50%, el servei compta amb una f
expedicions. És a dir 2

A aquesta oferta cal sumar-hi la prevista en el PDU de Circuït de Barcelona
un increment de la línia 416 fins a 70 expedicions/sentit i dia
l’àmbit del sector. Tenint en compte aquests aspectes 
principals municipis amb una major interrelació com amb punts claus d’intermodalitat (estació d’aut
Granollers i les estacions de rodalies de les Franqueses del Vallès i Montmeló)
transport públic actual i futura.
  
Actualment els punts de parada de la línia 416 ubicada en aquest eix correspon a pals de parada. 
distància des dels punts de parada en transport 
diferents àmbits del PP112 la situació 
 

• Àmbit 1 o subsector nord: 325 m respecte la parada en sentit 
Montornès i 610 m respecte a la parada sentit Granollers 
(itinerari no accessible i perillós). Aquest sector 
amb l’àmbit 2 concentrarà la major part de la nova mobilitat 
generada en transport públic. 

• Àmbit 2 o subsector central: 540 m respecte la parada en 
sentit Montornès (itinerari no accessible i perillós) i 230 m 
respecte a la parada sentit Granollers. 
juntament amb l’àmbit 1 concentrarà la major part de la nova 
mobilitat generada en transport públic.

• Àmbit 3 o subsector sud: 1.140 m respecte la parada en sentit 
Montornès (itinerari no accessible i perillós) i 1.520 m 
respecte a la parada sentit Granollers. Aquest sector pràcticament no generarà nova mobilitat en 
transport públic.   

 
Tenint en compte aquest aspecte res
respecte al transport públic. 
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IMPACTE DE LA NOVA MOBILITAT SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC

desenvolupament del PP112 preveu un increment de 476 nous viatgers dia en transport públic. A les hores 
la situació és d’un màxim de 66 nous usuaris.  La major part d’aquesta nova demanda correspondrà als 

àmbits 1 i 2 del sector, ja que l’àmbit 3 ja compta amb l’activitat en ple funcionament. 

L’oferta actual aporta una capacitat aproximada de:  

ces ofertes en dia feiner i 3.200-3.500 places lliures en dia feiner. 

En hora punta i considerant una ocupació del 50%, el servei compta amb una f
expedicions. És a dir 260 places ofertes i 130 places lliures.  

hi la prevista en el PDU de Circuït de Barcelona-Catalunya, segons la qual es preveu 
un increment de la línia 416 fins a 70 expedicions/sentit i dia i l’arribada i increment de les línies 370 i 375 a 
l’àmbit del sector. Tenint en compte aquests aspectes i que la línia 416 permet la connexió tant amb els 
principals municipis amb una major interrelació com amb punts claus d’intermodalitat (estació d’aut
Granollers i les estacions de rodalies de les Franqueses del Vallès i Montmeló), es considera bona l’oferta de 
transport públic actual i futura. 

Actualment els punts de parada de la línia 416 ubicada en aquest eix correspon a pals de parada. 
punts de parada en transport públic respecte als 

la situació és la següent:  

Àmbit 1 o subsector nord: 325 m respecte la parada en sentit 
Montornès i 610 m respecte a la parada sentit Granollers 
(itinerari no accessible i perillós). Aquest sector juntament 

concentrarà la major part de la nova mobilitat 
nsport públic.  

Àmbit 2 o subsector central: 540 m respecte la parada en 
sentit Montornès (itinerari no accessible i perillós) i 230 m 
respecte a la parada sentit Granollers. Aquest sector 
juntament amb l’àmbit 1 concentrarà la major part de la nova 

tat generada en transport públic. 

Àmbit 3 o subsector sud: 1.140 m respecte la parada en sentit 
Montornès (itinerari no accessible i perillós) i 1.520 m 
respecte a la parada sentit Granollers. Aquest sector pràcticament no generarà nova mobilitat en 

Tenint en compte aquest aspecte resulta necessari incorporar mesures per millorar la cobertura i accessibilitat 
 

ANSPORT PÚBLIC 

nous viatgers dia en transport públic. A les hores 
La major part d’aquesta nova demanda correspondrà als 

compta amb l’activitat en ple funcionament.  

places lliures en dia feiner.  

En hora punta i considerant una ocupació del 50%, el servei compta amb una freqüència de 2+2 

Catalunya, segons la qual es preveu 
i l’arribada i increment de les línies 370 i 375 a 

i que la línia 416 permet la connexió tant amb els 
principals municipis amb una major interrelació com amb punts claus d’intermodalitat (estació d’autobusos de 

, es considera bona l’oferta de 

Actualment els punts de parada de la línia 416 ubicada en aquest eix correspon a pals de parada. En relació a la 

respecte a la parada sentit Granollers. Aquest sector pràcticament no generarà nova mobilitat en 

per millorar la cobertura i accessibilitat 

 
 

 

Figura 5.4 Itineraris d’accés a l’oferta de transport públic des de cada àmbit

 

Àmbit 

Itineraris d’accés a l’oferta de transport públic des de cada àmbit 

 

 

Àmbit 1 

Àmbit 2 

Àmbit 3 
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5.2.4 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

 
ACTUACIÓ 4. GARANTIR LA COBERTURA I CAPACITAT DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC  
 
L’actual oferta de transport públic permet donar una bona oferta a la mobilitat generada pels nous usos 
previstos al PP112. En canvi en relació a la cobertura territorial resulta necessari la realització de millores.  
 
En aquest sentit es proposa la instal·lació d’una parada per sentit de circulació a la carretera BV-5003. En  
concret es proposa:  
 

• La instal·lació d’un nou punt de parada a la carretera BV-5003 en sentit Granollers. Aquesta parada 
comptarà d’una marquesina. 

• La construcció d’un apartador per accedir a la parada anterior que permeti la parada dels autobusos 
sense condicionar la circulació dels vehicles per la carretera BV–5003. 

• Construcció d’una nova parada en sentit Montornès, en concret al nou vial lateral previst en el sector. 
Aquesta parada comptarà amb un pal de parada, ja que tenint en compte l’espai de vorera, la 
incorporació d’una marquesina podria suposar una reducció excessiva de l’amplada de pas de la 
vorera. 

• La construcció d’una vorera que connecti aquesta nova parada amb la cruïlla prevista a la BV-5003, per 
facilitar el seu creuament i la connexió directa amb el futur desenvolupament urbanístic. 

 
 
 
 
 
 
Tal i com s’ha comentat amb anterioritat també resultarà necessari la construcció de diversos itineraris 
connectin la parada de bus amb el camí fluvial.  
 
Amb el desenvolupament d’aquestes propostes la distància del sector respecte als punts de parada en 
transport públic serà la següent:  
 

• Àmbit 1 o subsector nord: 0 m respecte la parada en sentit Montornès (dins del sector) i 240 m 
respecte a la parada sentit Granollers.  

• Àmbit 2 o subsector central: 240 m respecte la parada en sentit Montornès i 0 m respecte a la parada 
sentit Granollers (dins del sector). 

• Àmbit 3 o subsector sud: 960 m respecte la parada en sentit Montornès i 720 m respecte a la parada 
sentit Granollers. En aquest sentit, tenint en compte que es tracta d’un sector ja consolidat (i sense un 
increment de mobilitat previst) i també  tenint en compte que amb el desenvolupament de PDU del 
Circuit de Barcelona-Catalunya s’allunya el recorregut de les línies 370 i 375 d’aquest àmbit del sector 
PP112, es considera acceptable aquesta proposta, la qual millora clarament respecte a la situació 
actual.  

Tots aquests itineraris comptaran amb bones condicions d’accessibilitat. 
 
 Cost estimat: 9.400 €, desglossats en:  

•  Instal·lació de pal de parada, sense marquesina, inclòs la informació 400 € 

• Instal·lació de marquesina, garantint l'accessibilitat, inclòs la informació 8.000 € 

• Senyalització vertical i horitzontal de les dues noves parades: 1.000€ 
  



 

 

23 

PLA PARCIAL DEL SECTOR 112 DEL POUM DE GRANOLLERS  
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

5.3 XARXES D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES 

5.3.1 XARXA BICICLETA DE GRANOLLERS 

En base a la informació del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, l’any 2006 la ciutat disposava de:  

• 14,9 km ciclables corresponents a itineraris exteriors al terme urbà de Granollers (camins o pistes 
rurals), molt vinculats a l’oci.  

• 2,7 km de vorera – bicicleta.  

• 2,3 km corresponents a itineraris de cohabitació de la bicicleta.  

 
En les actuacions incloses al PMU, proposava estendre la xarxa per a bicicletes al conjunt de la ciutat, tal i com 
mostra la figura següent.  
 

Figura 5.5 Proposta de xarxa per a bicicleta del PMU de Granollers 

 
Font: PMU de Granollers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 XARXA BICICLETA DE L’ÀMBIT DEL PP112 

 
A l’entorn del PP112 la principal xarxa d’itineraris per a bicicleta és el camí fluvial a banda i banda del riu 
Congost. Aquesta via té una amplada d’uns 3,0-3,5 metres i connecta Granollers amb Montmeló resseguint la 
vora del riu.  
 
Durant el treball de camp s’ha observat un nombre important d’usuaris (vianants i bicicletes) que utilitzen 
aquesta via, en la seva majoria vinculats a l’oci. Per altra banda, també s’ha observat forces ciclistes que 
utilitzen la xarxa viària i circulen per la carretera BV-5003.  
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Els tres àmbits que conforme
una bona accessibilitat a la xarxa actual. 
 

 

 

En relació a la dotació d’aparcament a la via pública, no s’ha detectat cap aparcament per a bicicletes a l’en
immediat a l’àmbit del PP112 . 

 

Els tres àmbits que conformen el sector PP112 es troben en el traçat del camí fluvial i per tant compte
una bona accessibilitat a la xarxa actual.  

Figura 5.6 Xarxa d’itineraris ciclables a l’entorn del PP112

En relació a la dotació d’aparcament a la via pública, no s’ha detectat cap aparcament per a bicicletes a l’en
immediat a l’àmbit del PP112 .   

PP112 es troben en el traçat del camí fluvial i per tant compten amb 

Xarxa d’itineraris ciclables a l’entorn del PP112 

 

En relació a la dotació d’aparcament a la via pública, no s’ha detectat cap aparcament per a bicicletes a l’entorn 

5.3.3

 
ACTUACIÓ 
 
Tal i com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, cal preveure 
unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes a fora de la
 

 
 
Aplicant aquestes ràtios resultaria necessària una dotació d’aparcament per a 1.
 

 
 
 
En aplicar aquestes ràtios a les superfícies 
 

5.3.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA DE BICICLET

 
ACTUACIÓ 5. DISPOSAR D’APARCAMENTS PER A BICICLETES
 
Tal i com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, cal preveure 
unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes a fora de la
 

Taula 5.3 Places mínimes d’aparcament per a bicicletes

TIPUS D’ÚS 

Ús d’habitatge 2 

Ús comercial 1 plaça/100m

Ús d’oficines 1 plaça/100m

Ús industrial 1 plaça/100m

Equipaments docents 5 places/100m

Equipaments esportius, culturals, recreatius 5 places/100 places d’aforament

Altres equipaments públics 1 plaça/100m

Zones verdes 1 plaça/100m

Font: Decret344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006.

 
 
Aplicant aquestes ràtios resultaria necessària una dotació d’aparcament per a 1.
 

Taula 5.4 Dotació aparcaments bici

ÀMBIT ÚS  
SUPERFÍCIE 

TOTAL 

1 
Industrial  39.682 

Espais lliures 2.593 

2 
Equipaments 6.000 

Espais lliures 69.154 

3 
Industrial  17.994 

Equipaments 3.308 

Total  

Font: Elaborat a  partir del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada

 
 
 
En aplicar aquestes ràtios a les superfícies de sòl / sostre previstes al PP112 
 

LA XARXA DE BICICLETES 

TS PER A BICICLETES 

Tal i com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, cal preveure 
unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes a fora de la via pública. 

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

NRE. DE PLACES 

2 places/habitatge o 2 places/100m2 de sostre o fracció 

1 plaça/100m2 de sostre 

1 plaça/100m2 de sostre 

1 plaça/100m2 de sostre 

5 places/100m2 de sostre 

5 places/100 places d’aforament 

1 plaça/100m2 de sostre 

1 plaça/100m2 de sòl 

Font: Decret344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 

Aplicant aquestes ràtios resultaria necessària una dotació d’aparcament per a 1.241 places.  

Dotació aparcaments bici 

SOSTRE 
TOTAL 

RÀTIO 
MOBILITAT 
GENERADA 

34.441 
1 plaça/100m2 de 

sostre 
344 

 
1 plaça/100m2 de 

sòl 
26 

1.500 
1 plaça/100m2 de 

sostre 
15 

 
1 plaça/100m2 de 

sòl 
692 

15.616 
1 plaça/100m2 de 

sostre 
156 

827 
1 plaça/100m2 de 

sostre 
8 

1.241 

344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

de sòl / sostre previstes al PP112 cal una reserva de:  

Tal i com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, cal preveure 
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• 500 places d’aparcament per a bicicletes, vinculades a l’ús industrial. Aquestes places o la reserva 
corresponent d’espai equivalent s’haurà d’ubicar majoritàriament dins de la parcel·la, en un punt 
segur i amb una bona accessibilitat.  

• 23 places d’aparcament vinculades a l’equipament. Aquestes places s’hauran d’ubicar en l’accés al 
nou equipament de l’àmbit 2, en un punt segur i amb una bona accessibilitat.  

• 718 places d’aparcament vinculades a la zona verda. En relació aquesta dotació es proposa 
inicialment ubicar aparcaments per a bicicletes als principals punts d’estada i als accessos. Es 
proposa inicialment instal·lar 8 punts d’aparcament (amb una capacitat de 12 places per punt). Es 
proposa que aquests aparcaments siguin del tipus U-invertida els quals ofereixen un bon compromís 
de seguretat i accessibilitat. Per altra banda, el promotor es compromet a finançar l’increment de 
reserves d’estacionament per a bicicletes que es pugui derivar en el futur d’un augment de la 
demanda.  

 

 

Cost estimat:  

• El cost unitari per a la instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a bicicletes 115 € 
(corresponent a 2 places d’aparcament).  

 

 
ACTUACIÓ 6. MILLORAR LA CONNEXIÓ DELS ÀMBITS 1 I 3 AL CAMÍ FLUVIAL 
 
A l’àmbit 2 el camí fluvial circula per dins del seu àmbit. En el cas dels àmbits 1 i 3 es proposa millorar la 
connexió des del camí fluvial a cadascun dels àmbits.  
 
Dins el polígon situat al marge dret del Riu Congost (subsector nord), l’itinerari transcorrerà per la xarxa viària 
local, pel qual, es planteja la instal·lació de senyals de límits de velocitat de 30 Km/h en la vialitat interna dels 
sectors per tal per tal d’augmentar la seguretat dels usuaris de la bicicleta. 

 
A l’àmbit 3 es preveu la construcció d’un itinerari per a bicicletes, que es desenvoluparà d’acord al projecte 
d’urbanització de la parcel·la (itineraris descrits dins de les propostes del bloc de vianants). 
 

Cost estimat:  

• A incloure en els costos d’urbanització del sector.  
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5.4 XARXES D’ITINERARIS 

5.4.1 ASPECTE GENERALS

Els principals itineraris d’aproximació a l’àmbit d’estudi estan caracteritzats per dues vies principals: 
l’autopista AP-7,  via de llarg recorregut i el principal eix de 
comunicació cap al nord direcció Vic i Puigcerdà:

• Autopista AP-7: Autopista de peatge que té una traça paral·lela a la costa i que uneix Alacant amb la 
frontera francesa (La Jonquera). Aquesta autopista fo
l’àmbit d’estudi es fa a traves de la sortida 13 en ambdues direccions, connectant amb la carretera BP
5002. Connecta amb la C
desplaçaments d

• Autovia C-17: Autovia Barcelona 
Polígon Industrial el Coll de la Manya, arribant a l’àmbit d’estudi a traves de la C
Montmeló i posteriorment a través de la BV

 

C

N

XARXES D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES

ASPECTE GENERALS 

Els principals itineraris d’aproximació a l’àmbit d’estudi estan caracteritzats per dues vies principals: 
7,  via de llarg recorregut i el principal eix de circulació est-oest, i l’autovia C

comunicació cap al nord direcció Vic i Puigcerdà: 

7: Autopista de peatge que té una traça paral·lela a la costa i que uneix Alacant amb la 
frontera francesa (La Jonquera). Aquesta autopista forma part de l’itinerari europeu E
l’àmbit d’estudi es fa a traves de la sortida 13 en ambdues direccions, connectant amb la carretera BP
5002. Connecta amb la C-33 per als desplaçaments des de Barcelona i amb la C
desplaçaments des de Caldes de Montbui i altres destinacions. 

17: Autovia Barcelona – Vic, antiga N-152. Connecta amb la N
Polígon Industrial el Coll de la Manya, arribant a l’àmbit d’estudi a traves de la C

i posteriorment a través de la BV-5003. 

Figura 5.7 Xarxa viària d’aproximació a l’àmbit d’estudi

Font: EAMG PP112(any 2011) 

AP-7

C-33

C-17

C-35

C-59

ICLES 

Els principals itineraris d’aproximació a l’àmbit d’estudi estan caracteritzats per dues vies principals: 
oest, i l’autovia C-17, corredor de 

7: Autopista de peatge que té una traça paral·lela a la costa i que uneix Alacant amb la 
rma part de l’itinerari europeu E-15. L’entrada a 

l’àmbit d’estudi es fa a traves de la sortida 13 en ambdues direccions, connectant amb la carretera BP-
33 per als desplaçaments des de Barcelona i amb la C-59 per als 

152. Connecta amb la N-152a en un enllaç proper al 
Polígon Industrial el Coll de la Manya, arribant a l’àmbit d’estudi a traves de la C-35 Carretera de 

Xarxa viària d’aproximació a l’àmbit d’estudi 

 

Addicionalment, es troben com vies d’aproximació a l’àmbit d’estudi:
 

5.4.2

La 

 

 

Àmbit del projecte

Addicionalment, es troben com vies d’aproximació a l’àmbit d’estudi:
 

• Via de connexió C-59: connecta l’àmbit amb Caldes de Montbui i Sentmenat, entre d’altres

• Via de connexió C-33 que permeti l’accés principalment des de Barcelona.

5.4.2 XARXA VIÀRIA AMB INCIDÈNCIA AL PP112

La  xarxa de vies de connexió local està constituïda principa

• L’avinguda Sant Julià, eix principal de connexió nord
connexió de la ciutat amb el polígon industrial Granollers 

• La carretera de Vic, que comunica el polígon amb Montmeló i Montornè

• La carretera de Montmeló C-35, en la connexió amb l’AP
connexió amb l’Avinguda de Sant Julià a l’entrada al polígon d’estudi.

• El carrer de Can Cabanyes, com via interna del polígon industrial Granolle

 
Figura 5.8 Xarxa viària 

Font: EAMG PP112

 

Addicionalment, es troben com vies d’aproximació a l’àmbit d’estudi: 

59: connecta l’àmbit amb Caldes de Montbui i Sentmenat, entre d’altres i, 

33 que permeti l’accés principalment des de Barcelona. 

IDÈNCIA AL PP112 

arxa de vies de connexió local està constituïda principalment per: 

vinguda Sant Julià, eix principal de connexió nord-sud de la ciutat de Granollers, i a més és l’eix de 
connexió de la ciutat amb el polígon industrial Granollers - Montmeló. 

arretera de Vic, que comunica el polígon amb Montmeló i Montornès del Nord. 

35, en la connexió amb l’AP-7, canvia de nom a BV-5003 en la rotonda de 
connexió amb l’Avinguda de Sant Julià a l’entrada al polígon d’estudi. 

arrer de Can Cabanyes, com via interna del polígon industrial Granollers – Montmeló. 

Xarxa viària a l’àmbit d’estudi 

 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 

sud de la ciutat de Granollers, i a més és l’eix de 

5003 en la rotonda de 
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L’àmbit d’estudi disposa actualment d’uns bons nivells de permeabilitat amb l’exterior, gràcies al nombre 
d’accessos de que disposa. Destaquen: 
 
Pel que fa als polígons d’actuació situats al marge dret del Riu Congost: 
 

• Accés des de la C-35 en ambdós sentits a través de la Carretera de Montmeló i l’Avinguda de Sant Julià, 
connectant amb la BV-5003 que articula el sector. 

• Accés des de l’Avinguda de Sant Julià, connectant amb la BV-5003  els polígons Congost i Jordi Camp 
situats més al nord, i també amb el nucli urbà de Granollers. 

• Accés des de la BV-5003 – Carretera de Granollers, connectant amb el municipi de Montmeló. 

• Accés des del carrer de la Verneda del Congost, que facilita la connexió amb Montornès del Vallès i també 
amb Montmeló. 

• Accés des de la Carretera del Masnou, situada al marge esquerre del Riu Congost i que enllaça amb la C-
35, facilitant la connexió amb el nucli urbà de Granollers. 

Pel que fa al polígon d’actuació situat al marge esquerre del Riu Congost: 
 
• Accés des de la C-35 en ambdós sentits a través del Camí Ral, connectat aquest espai amb els polígons 

d’actuació situats a l’altre marge del Riu. 

• Accés des de la Carretera del Masnou, que enllaça amb la C-35 i facilita la connexió amb el nucli urbà de 
Granollers. 

• Accés a través del carrer del Riu Congost, que creua per sota de la AP7 i permet la connexió amb els 
municipis de Montornès i Montmeló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.9 Principals accessos als subsectors del PP112 

 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 
 
 
Tenint en compte l’àmbit geogràfic de la mobilitat prevista per a cada sector aproximadament el 65% de la 
mobilitat accedirà a partir dels vials ubicats al nord i el 35% pels del sud. En el cas dels àmbits 1 i 2 es considera 
que entre la mobilitat que accedirà pel nord aproximadament el 40% ho farà a partir de les avingudes Sant Julià i 
C/ Marconi i la resta ho farà a partir de la C-35, més o menys a parts iguals en ambdós sentits.  
 
 

5.4.3 TRÀNSIT ACTUAL 

Per caracteritzar el trànsit actual a la xarxa viària d’accés es disposa de les següents fonts d’informació:  

• Recomptes manuals i automàtics realitzar en l’estudi de mobilitat del  Pla Parcial del Sector 112 del 
POUM de Granollers (de l’any 2007).  

• Informació de l’estudi de mobilitat del PDU Circuit de Barcelona – Catalunya.  

• Informació d’altres estudis de mobilitat a l’entorn de l’àmbit d’estudi.  

• Informació d’aforaments de la carretera BV-5003 més recents.   

• Recomptes complementaris de trànsit en l’àmbit d’estudi (juliol de 2017). 

 

A-7

C-17
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L’any 2007 a l’inici de l’estudi de mobilitat del sector PP112 es va realitzar 3 aforaments automàtics i 3 
aforaments manuals. Els punts d’aforament i els resultats obtinguts es mostren a la següent figura.  
 
 
 

Figura 5.10 Punts d’aforaments automàtics i manuals de l’any 2007.  

 

PUNT  IMD 2007 
VOLUM HORA PUNTA 

MATÍ 7-8 
VOLUM HORA PUNTA 

TARDA 18-19 

A1 6.014 
145 sentit Granollers  
277 sentit Montmeló 

250 sentit Granollers  
108 sentit Montmeló 

A2 6.832 
280 sentit Granollers  
211 sentit Montmeló 

208 sentit Granollers  
356 sentit Montmeló 

A3 2.581 
106 sentit Granollers  
51 sentit Montmeló 

95 sentit Granollers  
122 sentit Montmeló 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 
 
 
En el marc del present estudi s’ha actualitzat la informació dels recomptes automàtics en aquests tres punts, 
obtenint els següents resultats:  
 

• A1. Recompte manual de 2 hores al matí (juliol 2017):  698 vehicles (60% sentit Montmeló i 40% sentit 
Granollers). Estimació de la IMD:  5.400 vehicles/dia. 

• A2. Recompte automàtic de la carretera BV-5003 realitzat per la Diputació de Barcelona (any 2013). 
IMD: 4.956 vehicles/dia (5.587 vehicles/dia laborable). Els aforaments de 2016 mostren encara una 
major disminució del trànsit rodat.  

• A3. Recompte manual de 2 hores al matí (juliol 2017):  266 vehicles (35% sentit Montmeló i 65% sentit 
Granollers). Estimació de la IMD:  2.100  vehicles/dia. 

Per tant en tots tres aforaments, el nivell de trànsit actual se situa força per sota del registrat a l’any 2007.  
Aquest fet es corrobora en l’evolució dels aforaments de trànsit realitzats per la Diputació de Barcelona  a la 
carretera BV-5003 als pk 2.6 i 4,0 (dins de l’àmbit d’estudi), tal i com mostra la figura següent.  
  

Figura 5.11 Evolució de la IMD a la carretera BV-5003 

 
Font: Diputació de Barcelona 

 
 
En el cas de les rotondes d’accés als sectors 1 i 2, s’ha analitzat el trànsit de les rotondes nord i sud del tram de 
la carretera BV-5003, ja que esdevenen els principals punts de possible conflicte del nou trànsit generat amb la 
xarxa viària de l’entorn.  
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Figura 5.12 Definició dels principals punts d’accés a l’àmbit d’estudi 

 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 

 
 
En el cas de la rotonda 1 compta amb les següents característiques: 

• Presenta 4 braços dels quals 2 són de doble sentit i 2 més d’un únic sentit. 

• Té una calçada interior de 2 carrils. 

• Les relacions en sentit cap a Granollers (per la C-35) des de l’àmbit d’estudi i en sentit cap a l’àmbit 
d’estudi des de la C-17 (per la C-35) disposen d’un carril exclusiu que no accedeix a la rotonda. . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Ortofotomapa de la rotonda 1 (accés nord) 

 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 

 
El recompte de trànsit en hora punta en els diferents accessos a la rotonda han estat els següents:  
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En el cas de la rotonda 2 compta amb les següents característiques: 

• Presenta 4 braços tots ells de doble sentit. 

• Tots els braços d’accés disposen de 2 carrils d’accés i dos carrils de sortida (excepte en el tram de la 
BV-5003sud). 

• La calçada anular té 2 carrils de circulació. 

 
 

Figura 5.14 Ortofotomapa de la rotonda 2 (accés nord) 

 

Font: EAMG PP112 (any 2011) 

 
 
El recompte de trànsit en hora punta en els diferents accessos a la rotonda han estat els següents:  
 

 
 
 

PUNT Recompte hora punta (8-9) 

1.1 147 

1.2 62 

1.3 394 

2.1 95 

2.2 146 

2.3 395 

3.1 233 

3.2 273 

3.3 212 

4.1 396 

4.2 394 

4.3 51 

 

5.4.4 CAPACITAT DE LES ROTONDES 
S’ha analitzat la capacitat de la rotonda, en cadascun dels quatre ramals que hi interseccionen.  

A partir d’aquestes dades es pot realitzar el càlcul de capacitat mitjançant el Mètode Suís, evolució del francès 
del CETUR, que deriva del mètode gràfic del SETRA. 

Aquest mètode dóna lloc a uns resultats en concordança també amb la metodologia del Highway Capacity 
Manual (versió 2010), però el mètode aplicat està millor adaptat per a la situació del trànsit a Europa. 

La capacitat màxima d’una entrada (CE) ve definida per l’expressió: 

 

 

 

4.1 

BV-5003 (sud) 

BV-5003 (nord) 

Verneda del C. 

Can Cabanes 

4.2 

4.3 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 
2.2 

2.3 

3.1 

3.2 
3.3 
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On:  

• Qc és la intensitat que circula per l’anella abans de l’entrada 

• Qs és la intensitat de sortida 

• α és un factor de reducció del trànsit de sortida. Tenint en compte que la 
distància entre els punts a i b de la figura (tenint en compte que les distàncies 
reals se situen per damunt de 28 metres, s’ha considerat aquest valor com a 
zero).  

• β és un factor de reducció del trànsit pel nombre de carrils de l’anella. 

En base a aquestes dades es calcula el nivell de saturació de cada ramal d’entrada a la rotonda.  

 

El nivell de servei actual és el següent:  

 

Taula 5.5 Nivell de servei a les rotondes 1 i 2  

ROTONDA 1 

ENTRADA Qe Qc Qs Qg Ce ISe 
Nivell de 

servei 

Oest  293 445 0 312 1.223 24,0% A 

Nord 695 0 433 0 1.500 30,1% B 

Est (no s’escau és de sortida) 
       

Sud 469 375 469 263 1.267 24,1% A 

ROTONDA 2 

ENTRADA Qe Qc Qs Qg Ce ISe 
Nivell de 

servei 

Can Cabanyes 176 433 53 303 1.230 14,3% A 

BV-5003 (sud) 95 435 146 304 1.230 5,0% A 

Carrer Verneda del Congost 252 233 273 163 1.355 12,1% A 

BV-5003 (nord) 308 51 394 36 1.468 13,6% A 

 

Per tant, utilitzant el valor dels recomptes en el moment més desfavorable i multiplicant per dos el valor dels 
vehicles pesants el nivell de servei en hora punta és A (sense conflicte) en tots els vials que confronten amb la 
rotonda.   

 

 

 

 

 

Taula 5.6  Descripció dels nivells de servei d’una via 

Nivell de 
servei 

Índex de Saturació 
(ISe) 

Descripció 

NdS A 0 – 25  Sense conflicte 

NdS B 25 – 50 Molt fluid 

NdS C 50 – 70  Entre fluid i dens 

NdS D 70 – 90  Molt dens 

NdS E 90 – 100 Màxima capacitat 

NdS F > 100 Màxima aglomeració. Es supera la capacitat. Flux inestable 

 

5.4.5 INDIDÈNCIA DE LA NOVA MOBILITAT GENERADA 
Tal i com ja es va considerar en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector 112 de l’any 2011, es 
considera que el 35% de la nova mobilitat accedirà a partir de la vialitat sud del sector i el 65% a partir de la 
vialitat nord.  
 
Àmbits 1 i 2.  
Es considera que el 40% de la mobilitat nord accedirà a partir de la carretera BV-5003 i la resta ho farà a parts 
iguals per cada sentit de la carretera C35.  
 
Aplicant en trànsit previst en hora punta pels àmbits 1 i 2 (considerant un factor d’hora punta del 14%), els 
nivells de servei de la rotonda 1 i 2 manté valors òptims de servei.  
 
 

Taula 5.7 Nivell de servei futur de les rotondes 1 i 2  

ROTONDA 1 

ENTRADA Qe Qc Qs Qg Ce ISe 
Nivell de 

servei 

Oest  353 647 0 453 1.097 32,2% B 

Nord 836 61 574 43 1.462 37,2% B 

Sud 644 375 644 263 1.267 33,0% B 

ROTONDA 2 

ENTRADA Qe Qc Qs Qg Ce ISe 
Nivell de 

servei 

Can Cabanyes 311 608 53 426 1.122 27,7% B 

BV-5003 (sud) 95 745 146 522 1.036 6,0% A 

Carrer Verneda del Congost 360 347 469 243 1.284 18,2% A 

BV-5003 (nord) 483 98 569 69 1.439 21,8% A 
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Àmbit 3.  
Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat l’àmbit 3 pràcticament no incrementarà la seva mobilitat, ja que es 
tracta d’un sector consolidat. Encara que es considerés que tota la mobilitat serà nova, els 232 vehicles/dia 
que accedirien a l’àmbit resulten totalment assumibles per una vialitat que compta amb intensitats de trànsit 
força baixes. Així el carrer del Congost (accés sud que compta amb 1 carril per sentit de circulació) compta amb 
una intensitat de trànsit de poc més de 2.000 vehicles/dia (1.000 vehicles/carril de circulació), mentre que el 
carrer Camí del Pla Congost (accés nord que compta amb 1 carril per sentit de circulació) presenta una 
intensitat de trànsit de poc més de 5.000 vehicles/dia (2.500 vehicles/carril de circulació). Tenint en compte 
aquests valors, el nou trànsit generat en hora punta (23 vehicles pel sud i 42 pel nord) no presentaran cap 
incidència sobre el nivell de servei de la via.  
 
En relació al PDU del Circuït de Barcelona – Catalunya, tot i que es contempla un escenari amb el desdoblament 
de la C-35 i una nova Via Interpolar, no es considera en el seu estudi de trànsit. Si que contempla una nova 
vialitat que connectarà l’àmbit amb la carretera C-17 més cap al nord.  

5.4.6 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA VIÀRIA 

 
ACTUACIÓ 7. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES 
 
La xarxa d’itineraris per a vianants dels 3 àmbits que conforme el PP112 continuarà essent la mateixa que 
l’actual. En tot cas el desenvolupament del sector suposarà una expansió de l’actual polígon Granollers – 
Montmeló, les xarxes de comunicació seran les mateixes utilitzades pels vehicles que accedeixen a aquest 
polígon en l’actualitat. Tots els vials de nova urbanització donarà compliment abastament a les amplades 
fixades pel Decret 344/2006.  
 
El vial lateral de la carretera BV-5003 comptarà amb una major longitud i s’aproparà a la rotonda d’accés nord. 
El desenvolupament de l’àmbit 1 suposarà resoldre el cul-de-sac del carrer de Can Cabanyes i permetrà l’accés 
cap al vial lateral de la carretera BV-5003. En aquest àmbit es proposa establir els següents sentits de 
circulació.  
 

 
 
En el cas de l’àmbit 3, la prolongació del carrer del riu Congost es proposa que sigui de doble sentit de circulació 
i que la intersecció amb el carrer Camí del Pla es resolgui amb un STOP.  
 

Cost estimat:  

• El cost a incorporar en el projecte d’urbanització.  

 
 

ACTUACIÓ 8. REDUIR LA VELOCITAT A LA CARRETERA BV-5003 
 
Si bé la implantació del pas per a vianants i la senyalització d’aquest vial a un màxim de 50 km/h inclòs en la 
proposta del pas per a vianants ja esdevindrà un element reductor de la velocitat en aquest vial també es 
proposa la instal·lació de bandes sonores per a reduir la velocitat abans i després del pas a vianants i també 
abans del vial d’incorporació a la BV-5003 des del lateral. L’objectiu d’aquesta actuació és millorar-ne la 
seguretat viària 
 

Cost estimat:  

• 4.550€. El cost unitari d’unes bandes sonores per a reduir la velocitat d'aproximadament 6m d'ample 
és de 750 € (6 unitats).  
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5.5 RESERVES D’APARCAMENT 

5.5.1 RESERVES D’APARCAMENT GRANOLLERS 

En base a la informació del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, el municipi compta amb unes 33.000 places 
d'aparcament, de les quals el 60% es localitza fora de la calçada. En aquell moment, les zones del municipi amb 
un major dèficit d’aparcament es concentra al Centre històric, al sector Parc – Girona, al sector Estació Nord i al 
sector Ponent – Can Gili.  
 

Figura 5.15 Dèficit d’aparcament a Granollers  

  

Font: Pla de Mobilitat Urbana  de Granollers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 RESERVES D’APARCAMENT ÀMBIT DE L’ESTUDI 

L’àmbit de l’estudi es tracta d’una zona que no compta actualment amb dèficit d’aparcament, més aviat al 
contrari. En concret a l’entorn immediat hi ha:  
 
Àmbit 1. 

• Aparcament en bateria als carrers de Campsentelles i de Can Català. Durant el treball de camp s’ha 
observat forces places lliures.  

• Aparcament en filera al carrer de Can Cabanyes si bé no es troba senyalitzat.  

• La major part de les parcel·les disposen d’aparcament al seu interior.  

 

Àmbit 3.  

• Aparcament en bateria al carrer del riu Congost. Durant el treball de camp s’ha observat forces places 
lliures.  

• Aparcament en bateria al carrer del Camí de Can Pla.  

• Aparcament en filera al carrer del Raval. 

 

 

 
 
Globalment no s’observen problemes de dèficit d’aparcament en cap dels àmbits del PP112.  
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5.5.3 PROPOSTES EN RELACIÓ A LES RESERVES D’APARCAMENT 

 
ACTUACIÓ 9. GARANTIR UNA DOTACIÓ D’APARCAMENT SUFICIENT  
 

El Decret 344/2006 no preveu la necessitat d’establir cap reserva d’aparcament per als usos previstos en 
aquest PP112. Els requeriments de la dotació d’aparcament venen donats pel planejament vigent.  
 
El pla parcial fa una previsió de noves places d’aparcament a la via pública (aproximadament unes 35 places 
tant a l’àmbit 1 com a l’àmbit 3). 
 

Cost estimat:  

• El cost a incorporar en el projecte d’urbanització 

 
 
 

ACTUACIÓ 10. DONAR COMPLIMENT AL RD 1053/2014 
 

El Reial Decret 1053/2014 estableix que en aparcaments públics // aparcaments de flotes privades, 
cooperatives o  d’empreses, d’oficines, dipòsits municipals de vehicles, cal preveure la instal·lació necessària 
de punts de recàrrega elèctrica a raó d’1 de cada 40 places d’aparcament. Tenint present aquest requeriment 
caldrà donar compliment al RD1053/2014.  
 
 

Cost estimat:  

• Sense valorar 

 
 
ACTUACIÓ 11. ESPAIS PER A LA CÀRREGA / DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
 
Per tal d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies, el Decret 344/2006 estableix que els 
establiments comercials han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la 
instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda superior a 1.300 m2. 
Aquestes ràtios no resulten d’aplicació al PP112. No obstant això, per garantir un bon funcionament en la 
distribució de mercaderies caldrà preveure: 
 

• Àmbit 1. Per a l’activitat de càrrega i descàrrega en la zona industrial nord, s’hauran de instal·lar molls 
a la parcel·la industrial prevista. 

•  Àmbit 2. No es realitzaran activitats de càrrega i descàrrega, en tant que no es preveuen usos 
industrials en aquest àmbit. 

• Àmbit 3.  Les activitats de càrrega i descàrrega s’efectuaran dins de cada parcel·la prevista, sense 
afectar la xarxa viària de l’entorn.  
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6 COSTOS APROXIMATS DE LES PROPOSTES 

A continuació s’adjunta un resum dels costos aproximats de les propostes:  
 

Taula 6.1 Resum dels costos de les propostes incloses en l’estudi 

XARXA ACCIÓ COST APROXIMAT (€) 

Vianant  

Actuació 1. Bon disseny de la nova vialitat (amplada voreres 
i nous passos per a vianants dins de l’àmbit)  

A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

Actuació 2. Pas a la carretera BV-5003 Inclòs en el PDU Circuit  

Actuació 3. Bona connexió amb el camí fluvial  
A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

Transport públic 
Actuació 4: Garantir la cobertura i capacitat de l’oferta de 
transport públic (2 punts de parada: 1 pal i 1 marquesina) 

9.400€ 

Bicicletes 

Actuació 5. Disposar d’aparcament per a bicicletes a l’interior 
de l’edifici 

A incloure en els costos 
d’urbanització/edificació 

Actuació 6. Millorar la connexió dels àmbits 1 i 3 al camí 
fluvial 

A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

Vehicle privat 
Actuació 7. Xarxa d’itineraris principals per a vehicles  

A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

Actuació 8. Reduir la velocitat a la carretera BV-5003  4.500 € 

Aparcament 

Actuació 9. Garantir una dotació d’aparcament suficient  
A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

Actuació 10. Donar compliment als requeriments del 
RD1053/2014 

Sense valorar 

Actuació 11. Espais per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies 

A incorporar en els costos 
d’urbanització del sector 

TOTAL 
13.900 € i la resta de costos 

a considerar en el projecte 
d’urbanització 
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7 AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

L’estimació de les emissions atmosfèriques s’ha efectuat a partir dels factors que apareixen a la Guia de càlcul 
d’emissions de contaminants a l’atmosfera de 2013 editada per la Generalitat de Catalunya. La taula següent 
mostra el factors per a cadascun dels contaminants (en g/km) i tipus de vehicle. Així mateix, per les emissions 
de CO2 s’ha utilitzat com a referència la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle 
(GEH) editada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (any 2013).  
  
 

Taula 7.1 Factors d’emissió utilitzats (en grams/km) 

TIPUS DE VEHICLE NO2 PM10 CO2 

Turismes 0,1621 0,0397 181,5 

Furgonetes 0,2441 0,1562 264,5 

Camions 0,3610 0,0907 847,8 

Ciclomotors 0,0134 0,0236 59,7 

Motos  0,0049 0,0840 94,6 

Font: Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera de 2013 i el CO2 s’ha estimat a partir de la Guia pràctica per al càlcul 
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

 
 

Pel càlcul de les emissions s’ha considerat la distància del desplaçament que es mostra a la taula següent en 
funció de cada mode de desplaçament.  
 

Taula 7.2 Viatges/dia i recorregut dels trajectes en la mobilitat futura 

MODE DE 
TRANSPORT 

MOBILITAT GENERADA 
(VIATGES/DIA) 

RECORREGUT TRAJECTE KM/DIA 

No motoritzat 476 4 1.904 

Transport públic 476 20 9.520 

Vehicle privat 2.720 25 81.600 

 
Per altra banda d’entre la mobilitat motoritzada s’ha considerat que els usuaris del sector accediran amb les 
següents proporcions:  

• 67 % en turisme    

• 15% en furgoneta 

• 15% en camió 

• 3% en motocicleta 

 
En base a aquests paràmetres les emissions anuals es presenten a la taula següent. L’extrapolació a 
emissions anuals multiplicant el valor dia punta per 222 dies/any. En base a aquests càlculs la mobilitat 
associada al sectors generarà un total de 5.277 tones de CO2 anuals, 3,61 tones d’òxids de nitrogen i 1,20 
tones de PM10.  
 

Taula 7.3 Emissions vinculades a la mobilitat del vehicle privat en l’àmbit del pla especial de modificació d’usos.  Actual i futur (en 
kg/dia) 

TIPUS DE VEHICLE 
FUTURA 

NO2 PM10 CO2 

Turismes 8,7 2,1 9.792 
Furgonetes 2,9 1,9 3.195 
Camions 4,4 1,1 10.240 
Motos  0,0 0,2 229 
TOTAL 16,1 5,3 23.454 

Font: Elaborat a partir de la Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera de 2013 i el CO2 s’ha estimat a partir de la Guia 
pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

 
 
Per minimitzar aquest impacte sobre la qualitat de l’aire, des del PP112 s’actuarà en sinèrgia amb l’estratègia 
de millora de la qualitat de l’aire de la ciutat de Granollers, impulsant l’estratègia d’implantació del vehicle 
elèctric (per mitjà de la previsió de punts de recàrrega) i també fomentant l’accés a peu, en bicicleta o en 
transport públic al recinte industrial previst dins de l’àmbit.  
 
Aquest increment d’emissions es podrà minimitzar amb les mesures per potenciar l’ús de la bicicleta (millorar 
la dotació d’aparcament, millorar l’itinerari en bicicleta) i també les mesures per potenciar la mobilitat elèctrica.  
 
En aquest sentit les mesures previstes en aquest PP112 permetran:  
 

• Millorar la connexió en bicicleta i a peu tant des de l’àmbit del PP112 com de les activitats del seu 
entorn, suposant una clara millora respecte a la situació actual ja que es preveu la connexió amb el 
camí Fluvial i el creuament segur de la carretera BV-5003. 

• En relació a l’accés en transport públic, el sector comptarà amb cobertura a diferents línies 
interurbanes, i per tant amb una bona connexió a diferents municipis sense necessitat de fer 
transbord. Aquesta situació també millora substancialment respecte a la situació actual, ja que 
disposarà d’una parada per sentit de circulació amb accés a la línia 416 (i quan es desenvolupi el PDU 
del Circuit també respecte a les línies 370 i 375) i recorreguts accessibles per al seu accés. 
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Tècnics redactors de l’informe: 
 
Xavier Codina (Responsable de mobilitat)    
Cristina Puig (Tècnica de mobilitat) 
Àlex Suau (Tècnic de GIS) 

 
  



 
 

 

38 

ANNEX 1. CARTOGRAFIA 

 

1. SITUACIÓ 

2. MOBILITAT GENERADA  

3. XARXA D'ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 

4. OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC 

5. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES 

6. XARXA BÀSICA DE VEHICLES  

 
 
 
  



Àmbit 1

Àmbit 3

Àmbit 2

Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

Vallès Occidental Maresme

Bages

Baix Llobregat Barcelonès

SelvaOsona

Alt Penedès

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 10000

1. Situació

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

"R estació de rodalies RENFE
Àmbits del Pla Parcial

"R

"R

"R

"R

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.



Àmbit 1
1.787 desplaçaments

Àmbit 2
2.029 desplaçaments

Àmbit 3
946 desplaçaments

Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

MaresmeVallès Occidental

Baix Llobregat

Bages

Barcelonès

Selva

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 6000

2. Mobilitat generada

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.

Nom del sector  
Desplaçaments generats per dia



I1

I1

I1

I1

I1
I1

I1
I1

Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

Vallès Occidental Maresme

Bages

Baix Llobregat

Selva

Barcelonès

Osona

Alt Penedès

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 6000

3. Xarxa de vianants

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

Xarxa de vianants

I1 Parades de bus actual

I1 Parades de bus proposades
Àmbits del Pla Parcial

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.



I1

I1

I1

I1

I1
I1

I1
I1

Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

MaresmeVallès Occidental

Baix Llobregat

Bages

Barcelonès

SelvaOsona

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 6000

4. Transport públic

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

I1 Parades de bus actual

I1 Parades de bus proposades
Recorregut L416
Recorregut L375
Recorregut L370
Àrea a 500m de les parades de bus
Àmbits del Pla Parcial

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.

1000m fins estació 
RENFE de Montmeló

2500m fins estació RENFE 
de Granollers centre



Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

Maresme
Vallès Occidental

Bages

Baix Llobregat
Barcelonès

SelvaOsona

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 6000

5. Xarxa de bicicletes

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

Xarxa de Bicicletes
Àmbits del Pla Parcial

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.



Juliol de 2017

Realització:

Vallès Oriental

MaresmeVallès Occidental

Bages

Baix Llobregat

Selva

Barcelonès

Osona

$
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT

GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112  (T.M. GRANOLLERS)

Escala  1 : 6000

6. Vehicle privat

Títol del projecte:

Títol de l'estudi:

Situació:

Xarxa de vehicle privat
Àmbits del Pla Parcial

Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31N,
sobre l'el·lipsoide Internacional, datum ETRS 89, 
amb origen d'altituds a nivell del mar a Alacant i

origen de longituds al meridià de Greenwich.



 
 

 

 




