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PRESENTACIÓ 

La redacció del present POUM s’emmarca en les disposicions establertes a l’articulat de 

TRLU de Catalunya (D 1/2010, de 3 d’agost, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer) 

en les que es determina la necessitat de justificar les mesures adoptades per a facilitar 

l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi. El present estudi d’avaluació de 

mobilitat generada respon a les determinacions de l’art. 71 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme 305/2006 de 18 de juliol, i el seu contingut respon a les determinacions del 

Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada. 

L’article 71 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006 ens determina que: 

Art. 71: La documentació del pla d’ordenació urbanístic municipal ha d’incloure un 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la 

legislació sobre mobilitat. 

La Llei de Mobilitat 9/2003, de 13 de juny, desplegada mitjançant el Decret 344/2006 de 

19 de setembre, obliga a la realització d’estudis de la mobilitat generada com a document 

independent, a presentar conjuntament amb aquells altres requerits per cada figura 

d’ordenació territorial i urbanística, indicant quin ha d’ésser el seu contingut. 

Tots aquells municipis que redactin per primer cop el seu planejament urbanístic general 

o realitzin revisions o modificacions que comportin nova classificació del sòl urbà o 

urbanitzable, estan obligats a presentar aquest estudi. 

El present estudi s’incorpora com a document complementari a la Memòria del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans. 

El document recull les propostes de vialitat, mobilitat i transport públic incloses en el 

document del POUM, i s’analitzen des de la metodologia proposada en el Decret 

344/2006 citat i sintetitzat en el quadre que s’adjunta a continuació. 
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Quadre 1. Resum metodològic 

Elaboració pròpia 
Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada

Estudis d’avaluació de la mobilitat: contingut 

Estudi / Proposta Objectiu Condicions Plànol 

Determinació de la 
mobilitat que generen 
els diferents usos 
previstos en el 
planejament  

Estimació del nombre de desplaçaments que 
generen els àmbits del pla: activitats i usos del 
sòl.  

Ha de servir de base per l’establiment de 
xarxes d’itineraris principals per a vianants, 
transport col·lectiu de superfície i per a 
bicicletes. 

Els punts de màxima generació de mobilitat 
han de quedar connectats per aquestes xarxes.  

Ha d’incorporar els indicadors de gènere quantitatius i qualitatius 
per a l’estudi de mobilitat de les dones: el seu accés al vehicle 
privat, a peu, en bicicleta i transport públic.  

PLÀNOLS D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 
GENERADA  que s’incorporen en aquesta 
memòria. 
Es grafien: 
a)Els viatges generats on s’identifiquen els 
focus de major necessitats de viatges.  
b)Les xarxes de transport col·lectiu 
d’infraestructura fixa existents, (línia  
d’autobús) 
c)Les infraestructures de transport col·lectiu 
previstes en un pla o projecte aprovat 
definitivament, amb les parades i estacions 
corresponents. 
d)Les xarxes d’itineraris per a vianants i 
bicicletes existents i previstes. 
e)Els espais reservats per a les parades de 
transport col·lectiu de superfície i de taxis.  

Xarxa bàsica d’itineraris 
principals de vehicles  

Assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generin un major nombre de 
desplaçaments, i com a mínim amb:  

a) Estació de ferrocarril, d’autobusos 
interurbans i altres nodes de transport 
col·lectiu  

b) Equipaments comunitaris (sanitaris, 
educatius, culturals i administratius)  

 

Xarxa continua. Connectivitat dels itineraris amb els  municipis 
veïns.  

PLÀNOL D’ESTRUCTURA VIÀRIA (P1.02) 

Xarxa d’itineraris per a 
transport públic i 
col·lectiu de superfície 
urbà i interurbà  

Assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generin un nombre de desplaçaments molt 
elevat, i com a mínim amb:  

a) Estació de ferrocarril, d’autobusos 
interurbans i altres nodes de transport 
col·lectiu  

b) Equipaments comunitaris (sanitaris, 
educatius, culturals i administratius)  

c) Mercats, zones i centres comercials 
d) Instal·lacions recreatives i esportives 
e) Espais lliures amb forta concurrència (zones 

verdes, parcs urbans, vores de rius).  
f) Àrees d’activitat laboral (polígons industrials, 

parcs tecnològics) 

S’han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu 
de la resta del municipi i/o dels municipis veïns. Les parades de 
les línies s’han de situar de manera que la distància màxima 
d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 
metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és 
possible. Les parades de transport col·lectiu o taxis s’ha de 
configurar de manera que es respecti l’espai destinat als itineraris 
per a vianants i bicicletes i que es garanteixi la seguritat de 
vianants i ciclistes. Avaluar la necessitat i conveniència 
d’implantar carril bus-taxi en carrers amb molt trànsit de vehicles 
(en el cas de 20 circulacions d’autobusos en l’hora punta o 120 
circulacions diàries s’ha de preveure).  

PLÀNOLS D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 
GENERADA  que s’incorporen en aquesta 
memòria. 
S’han de tenir en compte les línies existents i 
previstes d’autobús, de tramvies i d’altres 
sistemes de transport col·lectiu. S’han 
d’incorporar les previsions de carril bus, la 
implantació de noves línies i el perllongament 
o el canvi de traçat de les existents.  

Xarxa d’itineraris 
principals per a vianants  

Assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generi un nombre important de 
desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i 
com a mínim amb:   

a) Estació de ferrocarril, d’autobusos 
interurbans i altres nodes de transport 
col·lectiu  

b) Equipaments comunitaris (sanitaris, 
educatius, culturals i administratius)  

c) Mercats, zones i centres comercials 
d) Instal·lacions recreatives i esportives 
e) Espais lliures amb forta concurrència (zones 

verdes, parcs urbans, vores de rius).  
f) Àrees d’activitat laboral (polígons industrials, 

parcs tecnològics)  

Criteris que permetin evitar els accidents de trànsit:  

a) Els carrers d’ús exclusiu per a vianants, carrers de 
convivència i carrers de zona 30 es consideren els més idonis 
per establir els itineraris.  

b) Els eixos en planta de l’itinerari han de ser el més directe i 
natural possible (reordenació i/o nova concepció de les 
cruïlles)  

c) En rambles i passejos centrals s’han d’evitar canvis de 
trajectòria i passos de vianants alineats amb l’eix principal de 
la circulació de vianants. 

d) La xarxa ha de ser continua, que amb la resta de voreres, doni 
una total accessibilitat al municipi per als vianants. Si s’escau, 
s’ha de coordinar amb els municipis veïns. Han d’estar 
coordinats amb els itineraris per a transport públic i col·lectiu. 
Els que estiguin fora de població s’han de segregar i protegir 
quan transcorrin pel costat de la xarxa viària. Seran adaptats 
a les normes d’accessibilitat urbanística previstes al codi 
d’accessibilitat 

PLÀNOL D’ESQUEMA PEATONAL (P1.03) 
 
 

Xarxa d’itineraris per a 
bicicletes  

Assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generin el major nombre de desplaçaments, 
i  com a mínim amb:  

a) Estació de ferrocarril, d’autobusos 
interurbans i altres nodes de transport 
col·lectiu  

b) Equipaments comunitaris (sanitaris, 
educatius, culturals i administratius)  

c) Mercats, zones i centres comercials 
d) Instal·lacions recreatives i esportives 
e) Espais lliures amb forta concurrència (zones 

verdes, parcs urbans, vores de rius).  
f) Àrees d’activitat laboral (polígons industrials, 

parcs tecnològics) 

Han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran 
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrilsbici protegits. 
Connectivitat de la xarxa proposada amb la xarxa de bicicletes de 
la resta del municipi i/o municipis veïns. S’ha de coordinar amb la 
xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. No es poden 
fer passar per carrers de doble calçada, ni per carreteres de 
calçada única amb una intensitat diària superior a 3.000 vehicles, 
llevat que es segreguin de la via amb mecanismes de protecció. 
Es poden preveure per carrers de zona 30 en cohabitació amb la 
resta de vehicles  

ESQUEMA DE CARRIL BICI (P1.04.1) 
ESQUEMA TIPOLOGIC DE LES VIES PER A 
BICICLETA ((P1.04.2) 
Indicar les reserves per aparcaments de 
bicicletes en sòl públic  
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

1.1. OBJECTIU DE LA LLEI DE MOBILITAT 

La Llei de Mobilitat 9/2003 promou com a objectius generals els valors de seguretat, 

sostenibilitat i integració social en el nou model de mobilitat, i aporta la conveniència de 

lligar el desenvolupament urbanístic i les previsions de mobilitat, des de les fases inicials 

de planejament urbanístic. 

Amb aquesta intenció la Llei de Mobilitat es desenvolupa mitjançant el Decret 344/2006, 

que estableix altres objectius més operatius o específics, definint l’abast i contingut dels 

estudis de mobilitat generada: 

• Avaluar l’increment potencial de desplaçaments provocats per una nova 

planificació o una nova implantació d’activitats, i la capacitat d’absorció dels 

serveis diaris dels sistemes de transport. 

• Valorar les mesures proposades per gestionar de manera sostenible la nova 

mobilitat, i especialment, les formes de participació de promotors per a col·laborar 

en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 

• Definir les mesures i actuacions necessàries, per tal d’assegurar que, la nova 

mobilitat segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans 

de transport més sostenibles. 

1.2. OBJECTIUS DEL PLA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

El plantejament conceptual d’aquest Pla seguirà les directrius definides per la Llei 9/2003 

de Mobilitat de Catalunya, aplicant uns criteris dirigits a aconseguir una mobilitat 

sostenible, és a dir, assolir a mig termini uns nivells de trànsit compatibles amb uns 

estàndards acceptables de qualitat de vida. 

Per tant, d’acord amb les diferents problemàtiques detectades i en base a la llei que 

regula la mobilitat a Catalunya, els objectius de caràcter general que es presenten en 

aquest Pla de Mobilitat del municipi de Palau-solità i Plegamans, són els següents:  

• Definició d’una xarxa viària, establint una jerarquia entre els vials actuals i els 

futurs o nous que es proposen. 

• Resolució dels punts conflictius. 

• Establir mesures de mobilitat sostenible, especialment en relació a l’ús del vehicle 

privat, potenciant els altres mitjans de transport alternatius. 
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• Definició de l’espai viari, determinant l’espai destinat al vehicle privat i a la resta de 

mitjans de transport (a peu, bicicleta i transport públic). 

• Definició de la mobilitat pels vianants i ciclistes (itineraris al centre, zones de 

vianants, oferta i demanda, accessibilitat per als usuaris amb una mobilitat 

reduïda,…). 

• Avaluació de l’impacta degut a la conversió de carrers actualment amb un flux de 

trànsit rodat prou important, amb zones peatonals o de prioritat invertida, per tal 

de potenciar la zona de vianants i el comerç urbà en els centres. 

• Resolució de l’aparcament al centre urbà. 

• Incorporació de les noves actuacions i desenvolupaments previstos en el POUM de 

Palau-solità i Plegamans, per tal de millorar les connexions entre els diferents 

barris actuals i la mobilitat en tot el municipi. 

• Tant els nous creixements previstos dins de la mobilitat actual, avaluant l’estat de 

sobrecàrrega de la xarxa vial, com la nova vialitat prevista i plantejant el futur 

esquema de mobilitat sostenible pel municipi.  

1.3. OBJECTIUS CONCRETS I ACTUACIONS PREVISTES MÉS 

SIGNIFICATIVES DEL POUM 

El document del POUM concreta i determina una sèrie d’actuacions de caràcter prioritari. 

Les actuacions previstes més significatives són les següents: 

• La transformació de l’Avinguda Catalunya en una via urbana, com l’eix vertebrador 

del poble a través del qual es produeixen els accessos a la resta dels barris. La 

proposta d’urbanització té com a objectiu convertir la carretera en un eix cívic i 

funcional del poble. 

• Completar l’eix viari format per l’Av. Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el carrer 

Arquitecte Falguera, per tal de donar continuïtat a un dels eixos viaris més 

importants del municipi, el qual serà imprescindible per tal de potenciar com a eix 

cívic l’Avinguda Catalunya. Aquest eix conformarà d’aquesta manera una via 

paral·lela a la riera amb gran capacitat de distribució i amb previsió de vies 

especialitzades per a transport públic, aparcament, carril bici i vianants. Es 

proposa donar continuïtat al C/ de Sentmenat, com a via important de comunicació 

que unirà La Sagrera, el Camí de Can Clapés i el nou sector del Camí de Sentmenat. 

• Estructurar una nova via al sector Bosc de Can Padró-Riera de Caldes i el sector no 
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delimitat Can Cladelles, que relligui de nord a sud els diferents barris, així com  el 

sòl urbà i urbanitzable del municipi a la banda de ponent. Aquest futur vial relligarà 

les urbanitzacions de Montjuïc i Can Duran amb el nou sector, donant continuïtat al 

Sòl No Urbanitzable pel Camí de Santa Magdalena, fins arribar a Palau industrial i 

la C-155. Aquesta nova avinguda unirà i donarà accés a les zones més importats 

situades a ponent del municipi (àrees residencials, equipaments,...), millorant 

notablement l’accés a les urbanitzacions d’Els Pins de Can Riera, Serra de Can 

Riera, Can Riera, La Sagrera, Can Clapés, Montjuïc i Can Duran situades a l’altre 

banda de la riera. 

• La creació d’un anell viari, per resoldre el trànsit del centre del municipi, format per 

les dues vies paral·leles a la riera, situades a cada costat d’aquesta, juntament 

amb les vies transversals del Passeig de la Carrerada i carrer Indústria, així com 

amb els dos ponts i les rotondes respectives. 

• Configurar i donar continuïtat al Camí de la Serra, que forma part de l’estructura 

principal del municipi, per donar accessibilitat a totes les urbanitzacions de llevant 

i descongestionar de tràfic rodat a l’Av. de Catalunya, i convertir-la en una via 

cívica, més humana amb major caràcter comercial. 

• La realització d’un nou accés directe des de l’Av. Catalunya al barri de Can Puigoriol 

i de La Pineda, amb la reubicació de la rotonda de l’antiga carretera, per tal que 

tota aquesta zona no depengui exclusivament del C/ Arquitecte Falguera. 

La dotació d’un transport públic i col·lectiu local i la interacció amb altres xarxes 

complementàries de vianants, bicicletes es considera fonamental per a optimitzar el 

model i augmentar l’ús de mitjans alternatius al vehicle privat. Des del Pla d'Ordenació 

Urbanístic Municipal, el que es pretén és reforçar l’estructura viària i obtenir la 

continuïtat dels carrers, per tal de garantir la unió entre les zones existents i els nous 

creixements. 

Es proposen noves actuacions de millora de connectivitat en el sistema viari, per tal de 

millorar la mobilitat urbana i la comunicació, tant a l’interior com a l’exterior del municipi 

i amb les noves xarxes de mobilitat. 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

6 
 

1.4. JUSTIFICACIÓ DE COM S’HA REALITZAT L’ESTUDI 

Per fer l’estudi i el càlcul de la mobilitat generada, es fa una estimació del nombre de 

desplaçaments en funció de les superfícies dels àmbits d’actuació (àmbits de nova 

planificació que generen noves concentracions importants de persones i grans augments 

de flux i desplaçaments), els usos permesos i els índex d’edificabilitat. 

Cal tenir en compte que, l'estudi només es realitzarà dels nous sectors de 

desenvolupament, es a dir, els Sòls Urbanitzables, que posteriorment es desenvoluparan 

mitjançant Plans parcials. 

Per tant, per fer el càlcul de la mobilitat generada, es fa una estimació, només dels 

sectors (SUD), pel que fa al nombre de desplaçaments en funció de la seva superfície, 

dels usos permesos i dels índexs d’edificabilitat; ja que, aquest àmbits son de grans 

dimensions, de creixements importants de població i de gran concentració. Per altra 

banda, els nous sectors de desenvolupament generen, juntament amb la xarxa viària 

existent, una xarxa d’infraestructures que fomenta el desenvolupament urbà sostenible 

i l’ús racional del territori i la connexió amb els diferents barris, assegurant el mínim 

impacte i donant la màxima cobertura al municipi. 

Els altres desenvolupaments urbanístics, com poden ser els Polígons d’Actuació 

Urbanística i els Plans de Millora Urbana, són de dimensions en general més reduïdes, 

tant en superfície com en població, i no generen d’aquesta manera grans concentracions, 

ja que queden dispersos en el territori, sense generar problemes de mobilitat. Un altre 

dels motius pel qual només es realitza l’estudi en funció dels sector és, la no concentració 

i agrupació en cap cas dels Plans d’actuació urbanística i dels Plans de millora urbana, i 

per tant, aquesta dispersió en el municipi no genera grans increments d’usos i població 

en les àrees ja consolidades. En la gran majoria d’actuacions, els PAUs i PMUs són 

modificacions de sòl urbà, i en gran mesura formen part dels barris existent. Per altra 

banda, la demanda que podrien generar d’infraestructures els PAUs i PMUs, queda 

totalment coberta amb els nous sectors, que absorbeixen les necessitats creades pel 

nous creixements, ja que són àmbits de grans superfícies i de creixements importants de 

població. 
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2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 

2.1. MARC TERRITORIAL 

2.1.1. Situació i emplaçament 

El municipi de Palau-solità i Plegamans està situat a l’extrem oriental de la comarca del 

Vallès Occidental, amb una superfície de 14,9 km2, i una mitjana de 130 m per sobre del 

nivell del mar. 

Palau-solità i Plegamans limita: pel nord, amb Caldes de Montbui; per l'est, amb Lliça 

d'Amunt, Montcada i Mollet del Vallès (Gallecs); pel sud, amb St. Perpètua de la Mogola; 

i finalment per l'oest, amb Polinyà i Sentmenat. 

2.1.2. Accessibilitat del municipi 

L’accés al municipi es realitza per la carretera C-59, carretera que uneix Mollet i Moià, i 

que passa a través del municipi per la nova variant, provinent de la C-33 i l'autopista 

A-7; així com per la C-155, carretera que uneix les poblacions de Sabadell i Granollers. 

La xarxa principal del centre de Palau-solità i Plegamans està definida per dos vies, l'Av. 

de Catalunya, que creua el municipi de nord a sud; i la Carrerada, que connecta diferents 

parts del poble amb el centre en direcció llevant i ponent. 

Degut a la morfologia dispersa d’aquest municipi, la connexió entre els diferents nuclis es 

fa majoritàriament en vehicle privat, malgrat l'existència d'un servei de transport públic, 

que comunica diferents nuclis amb el centre. 
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2.2. MARC SOCIOECONÒMIC 

El municipi té una població censada de 14.352 habitants, i una densitat de 961,3 

hab./km², segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) del 2011. 

 
Any Població 

2011 14.352 

2010 14.190 

2009 14.070 

2008 13.916 

2007 13.594 

2006 13.310 

2005 12.836 

2004 12.499 

2003 11.919 

2002 11.586 

2001 11.419 

2000 11.089 

1999 10.760 

1998 10.393 

 

Font IDESCAT: Patró municipal d'habitant 

A títol orientatiu, indicar que la dinàmica demogràfica del municipi ha registrat un 

creixement constant els darrers anys. A partir de l’any 1998, s’inicia un creixement 

continuat que, ha suposat passar dels 10.393 habitants (1998) als 14.352 (2011). El 

creixement és més acusat a partir de l’any 2002 fins al 2008, gairebé amb uns 500 

habitants per any, tal com es pot observar en el gràfic que s’adjunta a continuació: 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Patró municipal d'habitants 
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Pel que fa al Parc de Vehicles, segons les dades d’IDESCAT de l’any 2011, Palau-solità i 

Plegamans compta amb un total de 12.579 vehicles, dels quals el 64% son turismes, el 

18% camions i furgonetes, el 13% motocicletes i el 5% restant el configuren tractors 

industrials, autobusos i d’altres vehicles, tal com es pot observar en els quadres i gràfics 

següents, on es mostra el nombre de vehicles, els tipus i els percentatges d’aquests: 

Font: IDESCAT 

64%

18%

13%

5%

Turismes

Caminos i furgonetes

Motocicletes

Tractors, autobusos i altres

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT 

Si tenim en compte l’índex de motorització de vehicles, el municipi de Palau-solità i 

Plegamans es troba per sobre de la mitjana de la comarca del Vallès Occidental i de la 

mitjana de Catalunya, amb un índex de 876,46 vehicles per cada 1.000 habitants. 

En quant a l’índex de motorització del tipus de vehicle (turismes, motocicletes i camions 

i furgonetes), Palau-solità i Plegamans presenta també un índex força superior a la 

mitjana de la comarca del Vallès i de Catalunya, tal com es mostra en el següent quadre: 

 

 Índex de motorització 

 
Turismes Motocicletes 

Camions i 

furgonetes 
Total 

Palau-solità i Plegamans 564,94 112,67 154,12 876,46 

Vallès Occidental 459,22 73,14 97,30 653,93 

Catalunya 446,72 90,93 105,67 668,06 

Font: IDESCAT 

Turismes Motocicletes 
Camions i 

furgonetes 

Tractors 

industrials 

Autobusos i 

altres 
Total 

8.108 1.617 2.212 132 510 12.579 
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En quant a l’economia del municipi, tot i estar força diversificada, des de fa alguns anys, 

està patint un procés de terciarització arrel de l’especial creixement de les empreses 

dedicades a les activitats terciàries o de serveis. 

Concretament, amb un 45,03 %, les empreses destinades a l’activitat terciària són les 

majoritàries, juntament amb les empreses dedicades a la indústria amb el 20,03 %. 

Aquest fet es reflexa en el creixement dels polígons industrials, on majoritàriament es 

concentren empreses dedicades a la logística de distribució i l'activitat industrial. 

El sector de la construcció, amb un 13,53 % ha sofert un fort creixement en els darrers 

anys, degut al creixement poblacional del municipi i a la conseqüent expansió urbanística 

del mateix. Tot i això, actualment amb la crisi nacional del sector immobiliari, es troba en 

un moment delicat on el creixement exponencial dels darrers anys està veient-se frenat.  

45%

20%

14%

8%

13%

Serveis

Indústria

Construcció

Profesionals i artistes

Comerç detall

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT 
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2.3. PAUTES DE LA MOBILITAT INTRA I INTERMUNICIPAL 

2.3.1. Introducció 

Per determinar les pautes de la mobilitat, tant intramunicipal com intermunicipal s'han 

analitzat les dades de mobilitat obligada del treball de l'any 2011; a l'hora de fer una 

comparatives amb altres anys, concretament amb l’any 1996. 

En aquest capítol es destaquen els trets més característics de la situació de la mobilitat, 

al municipi de Palau-solità i Plegamans, que serviran de base per a la realització de 

l'estimació de la distribució modal del municipi. 

L’anàlisi que s’ha realitzat del municipi va en funció dels factors següents o del tipus de 

mobilitat: 

• Mobilitat obligada residencia -treball 

• Mobilitat interna 

• Mobilitat interna-externa 

• Mobilitat atreta 

• Mobilitat obligada residència-estudis 

• Autosuficiència i autocontenció 

2.3.2. Mobilitat obligada residència-treball 

A l'any 1996, el nombre total de viatges o desplaçaments que es realitzaven al municipi 

era de 3.936 desplaçaments diaris. D'aquests, gairebé el 24,00% eren desplaçaments a 

altres municipis, el 17,00% eren desplaçaments interns, i el 59,00% restant eren 

desplaçaments que es rebien procedents d'altres municipis. 

En quant a la mobilitat per gènere, del total de desplaçaments que es realitzaven al 

municipi per mobilitat obligada, el 67,00% estaven protagonitzats per homes, i el 

33,00% restant estava protagonitzat per dones. 

L’any 2001, el nombre de viatges que es varen realitzar al municipi arribaven als 5.701 

desplaçaments diaris; és a dir, un creixement aproximat del 20% respecte a la mobilitat 

produïda el 1996. La distribució dels tipus de viatges, també varia respecte a l’any 1996, 

ja que, els desplaçaments a fora del municipi van augmentar substancialment, passant 

del 24,00% al 28,00%. Aquest augment va ser en detriment dels desplaçaments de fora 

del municipi, que van passar del 59,00% al 55,00% en el 2001. Per altra banda, les 

xifres dels desplaçaments interns, es van mantenir pràcticament iguals, amb un 

17,00%.  
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Pel que fa a la distinció per gènere, es pot comprovar que gairebé la situació del 2001 és 

pràcticament la mateixa que la del 1996, doncs la majoria de viatges realitzats per 

mobilitat obligada segueixen estant realitzats per homes en un 61,00%; mentre que les 

dones, tot i augmentar en un 6,00% el percentatge respecte al 1996, segueixen 

desplaçant-se menys per motius laborals, amb un 39,00%. 

Els gràfics següents ens mostren la comparativa entre els anys 1996 i 2001 dels tipus de 

desplaçaments i de la mobilitat per gènere: 

Mobilitat obligada total 1996 Mobilitat obligada total 2001 

 

17%

24%59%

desplaçaments
dins

desplaçaments a
fora

desplaçaments
des de fora

 

17%

28%
55%

desplaçaments
dins

desplaçaments
a fora

desplaçaments
des de fora

 

Total de viatges generats: 3.936  Total de viatges generats: 6.463 

Mobilitat obligada total per gènere 1996 Mobilitat obligada total per gènere 2001 

 

67% 33%
Homes

Dones

 

61% 39%
Homes

Dones
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El quadre següent ens mostra els tipus de desplaçaments generats i per gènere, en el 

transcurs de l’any 2001: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Font: IDESCAT 

2.3.3. Mobilitat interna 

Comparant les dades de mobilitat interna, el primer que crida l'atenció és l'elevat ús del 

vehicle privat en els desplaçaments per dins del municipi. Al ser un municipi, amb 

diferents barris i nuclis de població aïllats, les xifres d'ús del vehicle privat són força 

elevades, i encara han augmentat més en els últims anys, passant de representar el 

74,20% a l’any 1996 al 97,60% en el 2001. 

A l’any 1996, els desplaçaments a peu suposaven un 24,10%, i els desplaçaments amb 

transport col·lectiu un 1,80%; mentre que al 2001, els valors són bastant inferiors, 

tenint un 2,10% de desplaçaments amb transport col·lectiu, i pel que fa als 

desplaçaments a peu no arriben al 1,00%. 

Comparant les dades del 2001 amb les del 1996, s'ha de lamentar l'augment de l'ús del 

vehicle privat per als desplaçaments dins del municipi en detriment de la reducció dels 

desplaçaments a peu (grup majoritari en l'apartat “altres mitjans” a 1996). 

Tanmateix destacar que, el nombre d’usuaris que es desplacen en transport col·lectiu a 

l'hora de realitzar desplaçaments dintre del propi municipi, té gairebé el mateix valor que 

en el 1996. 

Any 2001 HOMES DONES TOTAL 

Desplaçaments interns 1.109 1.026 2.135 

Desplaçaments a altres 

municipis 
2.365 1.201 3.566 

Desplaçaments atrets 4.289 2.696 6.985 

Totals generats 3.474 2.227 5.701 
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Les gràfiques comparatives del tipus de mitjans de desplaçament pels anys 1996 i 2001, 

son els següents: 

Mobilitat obligada interna total 1996 Mobilitat obligada interna total 2001 

 

74,2%

1,8%

24,1%

Privat

Col·lectiu

Altres

    

97,6%

2,1%

0,3%

Privat

Col·lectiu

Altres

 

Total de viatges: 1.648  Total de viatges: 2.135 

Privat: cotxe, moto o bicicleta. 

Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc. 

Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 

Pel que fa a la mobilitat obligada interna per motiu del treball segons el gènere, les 

dones, que a l’any 1996 representaven el 41,00%, representen en el 2001 el 48,00% 

respecte el total de desplaçaments interns, tal com es pot observar en els gràfics 

següents: 

Mobilitat obligada interna per gènere 1996    Mobilitat obligada interna per gènere 2001 

 

59%
41%

Homes

Dones

   

52% 48%
Homes

Dones
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2.3.4. Mobilitat interna-externa 

Pel que fa a la mobilitat interna-externa, de les últimes dades disponibles, cal destacar la 

utilització majoritària del vehicle privat en els viatges interns-externs en un 93,70%), 

davant del transport públic, que tan sols suposa un 5,90%. 

En comparació amb les dades de l’any 1996, cal també destacar la reducció de l'ús del 

transport col·lectiu en favor de l’augment del vehicle privat, degut sobretot a la millora 

de les connexions intermunicipals i a la manca d'una xarxa de transport col·lectiu en 

condicions, tal com es pot observar en els gràfics següents: 

Mobilitat obligada interna-externa 1996        Mobilitat obligada interna-externa 2001 

 

92,7%

7,3% 0,1%

Privat

Col·lectiu

Altres

    

93,7%

5,9%

0,4%

Privat

Col·lectiu

Altres

  

 Total de viatges: 2.288 Total de viatges: 2.786 

En aquests tipus de mobilitat, també ha augmentat el percentatge de desplaçaments 

generats per dones, passant del 31,00% del total de desplaçaments interns/externs al 

1996, a representar-ne el 34,00% a l’any 2001, tal com es pot observar en els següents 

gràfics: 

Mobilitat interna-externa per gènere 1996     Mobilitat interna-externa per gènere 2001 

 

69%

31%

Homes

Dones

   

66%

34%

Homes

Dones
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2.3.5. Mobilitat atreta 

Pel que fa a la mobilitat atreta, Palau-solità i Plegamans atreia en el 2001 uns 6.985 

desplaçaments diàriament, la gran majoria en vehicle privat (97,00%), davant d'un 

3,00%, que fa referència al transport col·lectiu. El fet que la proporció de desplaçaments 

que arriben en transport col·lectiu en el 2001 fos força menor al percentatge de l’any 

1996 (11,30%), evidencia la manca de millora en la connexió de Palau-solità i 

Plegamans amb els municipis del voltant en transport públic, tal com s’observa en els 

gràfics que s’adjunten a continuació. 

Per altra banda, el percentatge de dones que es desplacen des de fora del municipi de 

Palau-solità i Plegamans per motius de treball, ha augmentat respecte el total de viatges 

atrets; ja que, a l’any 1996 representaven el 31,00% del total, mentre que a l’any 2001 

van augmentar fins el 39,00%. 

Mobilitat obligada atreta 1996 Mobilitat obligada atreta 2001  

88,7%

11,3% 0,0%

Privat

Col·lectiu

Altres

    

97,0%

2,8%

0,2%

Privat

Col·lectiu

Altres

 

Total de viatges: 5.717 Total de viatges: 6.985 

Mobilitat atreta per gènere 1996       Mobilitat atreta per gènere 2001 

 

69%

31%
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2.3.6. Mobilitat obligada residència-estudis 

Pel que fa a la mobilitat obligada per motius d’estudis o escolars, els desplaçaments de 

persones majors o iguals a 16 anys, són aproximadament un 11,80% del total global.  

A l'any 2001 es van registrar en el municipi un total de 762 desplaçaments diaris per 

motius escolars; i d'aquests, el 40,42% (308 desplaçaments) són viatges interns i el 

59,58% (454 desplaçaments) són desplaçaments a altres municipis. Per altra banda, els 

desplaçaments des d’altres municipis son de 112, i els desplaçaments atrets de 420. 

Pel que fa als tipus de transport utilitzats en els desplaçaments residència-estudi, en els 

desplaçaments generats pel municipi, destaca l’elevat ús del vehicle privat. Pel que fa als 

viatges atrets per Palau-solità i Plegamans, destaca negativament que, gairebé una gran 

part dels viatges que arriben al municipi, són en vehicle privat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: IDESCAT 

El gràfic següent ens mostra amb claredat la quantitat de viatges atrets i generats 

segons el tipus de transport: 
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Any 2001 HOMES DONES TOTAL 

Desplaçaments interns 118 190 308 

Desplaçaments a altres municipis 216 238 454 

Totals generats 334 428 762 

Desplaçaments des d'altres municipis 51 61 112 

Desplaçaments atrets 169 251 420 
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Font: IDESCAT , a partir del Cens de població i habitatges de l'INE 

Una dada important és que el transport privat s'utilitza en un 67,50% per els viatges 

generats, i en un 77'80% en els viatges atrets pel municipi; això vol dir que, la utilització 

del transport públic és poc important, amb dades del 18,50% per el viatges generats i un 

12,60% per els viatges atrets. 

2.3.7. Autosuficiència i autocontenció 

Els índexs d'autocontenció i autosuficiència suposen dos bons indicadors per a analitzar 

la relació que Palau-solità i Plegamans manté amb els municipis del seu entorn. 

L'índex d’autocontenció representa el percentatge de treballadors del municipi que 

desenvolupa la seva feina al propi municipi. Aquest índex es determina segons el 

quocient entre la població que viu i treballa en el municipi i la població ocupada resident. 

Per altra banda, l'índex d'autosuficiència és el percentatge de llocs de treball del municipi 

ocupats per treballadors residents. 

Aquest es calcula com el quocient entre la població que viu i treballa en el municipi i els 

llocs de treball localitzats. Així doncs, a major autosuficiència i autocontenció, menor 

mobilitat obligada intermunicipal. 

Pel què fa als nivells d’autocontenció i d’autosuficiència, el municipi de Palau-solità i 

Plegamans presenta uns valors de 23,41% i 23,23% respectivament. Això vol dir que, 

del total de la població activa del municipi, un 23,41% treballen a la mateixa població 

(Autocontenció), i què de la oferta total de treball que hi ha al municipi, només el 23,67% 

està ocupada per persones del mateix municipi (Autosuficiència). 

 

Any 
Treballadors 

residents 
Treballadors 
no residents 

Total 
treballadors 
al municipi 

Treballadors 
fora del 
municipi 

Autocontenció Autosuficiència 

2001 2.135 6.985 9.120 3.566 23'41% 23'23% 

1996 1.648 5.717 7.365 2.288 22'37% 22'67% 

Autosuficiència: Dades extretes de la Diputació de Barcelona 
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2.4. MOBILITAT A PEU (XARXA DE VIANANTS) 

2.4.1. Oferta de vianants 

La millora de les condicions de la mobilitat a peu és una de les estratègies bàsiques per 

aconseguir un sistema de mobilitat sostenible. 

En el municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha una utilització del vehicle privat força 

elevada per realitzar desplaçaments que en molts casos es podrien realitzar a peu. No 

obstant, per aconseguir una millora substancial de la mobilitat a peu s’han de garantir 

unes mínimes condicions de comoditat i seguretat per aquesta forma de desplaçament. 

Així que, el primer objectiu per aconseguir una mobilitat a peu és garantir una vorera que 

presenti uns nivells de seguretat i comoditat acceptables. 

Al llibre “Calmar el tráfico”, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas (1996)” s'estableix 

que una persona caminant necessita un mínim de 0,65 m; tot i així, a les voreres s'han 

de contemplar dos sentits de circulació, donat que existeix la possibilitat de que es creuin 

dues persones caminant a la vegada. A més, aquestes persones sovint van 

acompanyades amb carros d'anar a comprar, cotxes de nens, paraigües, etc., elements 

que fan necessari l'augment de l’espai per a circular. 

Perquè puguin passejar dues persones per la vorera es necessita com a mínim 1,50 m; 

perquè puguin encreuar-se sense dificultats dues persones amb paraigües es necessiten 

1,70 m; per l’encreuament de dues persones en cadira de rodes 1,80 m; el mateix que 

necessita una persona per encreuar-se amb altres dues, i finalment, per l’encreuament 

de dues persones, una a peu i l’altre amb cadira de rodes, es necessita un mínim de 1,60 

m; tal com es pot observar en els dibuixos que s’adjunten a continuació. 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

20 
 

 

 

Si a més, a la via existeixen aparadors de comerços, s'ha de tenir present que una 

persona parada i mirant un aparador ocupa 0,50 m, espai que no pot ésser utilitzat pels 

vianants que circulen per ella. De la mateixa manera, també hi ha un espai de fricció d’ 

aproximadament 0,50 m amb la calçada, necessari per permetre l’obertura de les portes 

dels vehicles estacionats, i que pot reduir l'espai útil pels vianants. Per això, el mínim 

òptim de vorera útil ha de situar-se en 2,00 m, amplitud que en vies amb poca intensitat 

de vianants permet la circulació amb certa comoditat. Per a incrementar el nivell de 

servei i seguretat dels vianants, a més d’aquesta superfície, s’ha de crear un espai de 

separació amb la calçada on s'hi posin arbres i mobiliari urbà, per tal de millorar 

d’aquesta manera la qualitat mediambiental del municipi. 

D'aquesta forma, restarien fora de la normativa voreres inferiors a 1,5 m útils i donarien 

un nivell de servei molt baix aquelles inferiors a 2,00 m. Per tant, tots els carrers de 

menys de 7,00 m entre façanes haurien de ser de prioritat per a vianants, amb paviment 

únic, és a dir, sense distingir la vorera de la calçada, i als de menys de 9,00 m no s'hi 

hauria d'autoritzar l'aparcament. 

Al municipi de Palau-solità i Plegamans existeixen alguns carrers amb seccions inferiors 

a 7,00 m entre façanes, on s'inclouen en la seva major part, diverses vies dels centres 

històrics i de Can Riera, com per exemple els carrers: d’Abaix, San Isidre, Psg Sant Joan, 

Empúries, Valls, Goya, Vilobí, Arquitecte Gaudí, Llibertat, Plegamans, . El carrer Estació 
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i el Camí Reial, a l'alçada del centre, és un exemple de conversió a carrer amb prioritat 

per a vianants. 

Pel contrari, existeixen uns quants carrers amb una amplada superior als 13,00 m, on 

s’inclouen les àrees de construcció més recent del nucli urbà, així com la Rambla Mestre 

Pere Pou, l'Av. de Catalunya, la Rambla del Sol o el c. M. Aurèlia Campmany. 

En quant a la oferta per a vianants, el municipi de Palau-solità i Plegamans disposa d’una 

oferta limitada de voreres amb amplades superiors a 3,00 m. Aquestes només es troben 

en alguns vials del municipi, com el c. Pompeu Fabra, l’Av. Diagonal, c. M. Aurèlia 

Campmany o la Rambla Mestre Pere Pou. 

En l'últim any, s'ha realitzat la conversió d’alguns dels carrers del casc antic, en zona de 

vianants amb paviment únic, com per exemples trobem el c. Estació, el c. Anselm Clavé 

i el Camí Reial amb la Plaça de la Vila. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/Camí Reial C/ Estació 
 
 

2.4.2. Demanda de vianants 

Per a definir els itineraris bàsics a peu, dins de l'esquema de mobilitat del municipi, s’han 

determinat en primer lloc els principals centres d’atracció de viatges, és a dir aquells 

espais urbans o edificis que generen una certa intensitat de desplaçaments: 

• Centres educatius 

Hi ha diversos centres educatius repartits per tot el municipi. 

Respecte a l’educació infantil i primària trobem el CEIP Can Cladelles, situat al c/ 

Pompeu Fabra; el CEIP Folch i Torres, situat al c/ Folch i Torres; el CEIP Palau, al 

carrer Arquitecte Falguera; el CEIP Can Periquet, situat al carrer Can Llonch; a més 

de L'Escola Marinada, al carrer Sant Miquel. 
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Pel que fa a l’educació secundària, hi ha un únic institut públic, el IES Ramon Casas 

i Carbó, situat al carrer Lluís Companys, i l'Institut la Marinada, situat al Passeig de 

la Carrerada. 

Així mateix, existeixen dues llars d’infants al municipi: l'escola bressol el Sol, al c/ 

Sant Joan; i l'escola bressol Patufet, al c/ Folch i Torres. 

• Centres de salut 

Al municipi de Palau-solità i Plegamans existeix un únic Centre d'Atenció Primària, 

situat al carrer de Can Cortès, i un centre de salut i residencial a l'Av. Catalunya 

(Residencial Palau). 

• Centres administratius 

Els edificis administratius pertanyen fonamentalment a l’Ajuntament. L'edifici 

principal de l'Ajuntament (Casa Consistorial), es situa al centre del nucli urbà en la 

Plaça de la Vila; el servei de policia, es troba situat al Pg. de la Carrerada; al c. 

Folch i Torres, es troba l'edifici de Promoció Econòmica; i l'edifici de Serveis 

Tècnics, es torba al c. Barcelona. 

• Eixos comercials i terciaris 

Els eixos comercial i terciaris es situen al llarg dels carrers del centre del nucli urbà. 

En aquests eixos hi trobem petits comerços, locals de restauració i diferents 

empreses de serveis. Aquests carrers són bàsicament el carrer Estació, el carrer 

Camí Reial, carrer Anselm Clavé, carrer Barcelona, Plaça de Ca l'Estruch, la Plaça 

de la Vila, carrer Pintor Vaireda, carrer Dom Bosco i l'Av. Catalunya. 

• Parades del transport públic 

Les parades d’autobús es localitzen bàsicament al llarg de l'Av. de Catalunya, on es 

disposen principalment les parades de la línia de bus intermunicipal, Aixa com en 

diferents punts del municipi on es disposen de la xarxa de transports urbà. 

• Instal·lacions esportives 

En el municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha diversos equipaments esportius 

públics, els més importants són: el Camp de Futbol Municipal, situat a l'Av. del 

Camp; el Pavelló d'esports Maria Víctor, situat al Pg. de la Carrerada; i finalment, 

l'equipament esportiu Can Falguera, situat en el barri de Can Falguera. 

També troben en el municipi diversos equipaments esportius privats, com poden 

ser: el Club de Tennis Palau, l'Squash Montjuïc i les Piscines Sant Carles. 
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• Centres històrics/ monumentals 

La Comanda Templera, l’Església de Santa Maria de Palau-solità al barri de la 

Sagrera, l’Església de Sant Genís al centre urbà i El Castell de Plegamans. 

• Activitat productiva - terciària 

Les principals indústries que hi ha al municipi són de fabricació i distribució, 

incloent activitats logístiques d’algunes grans empreses. 

L’activitat productiva es localitza principalment en el Polígon Industrial Riera de 

Caldes, situat al sud del municipi, entre la carretera C-59 i la Riera de Caldes; així 

com en altres polígons de dimensions més reduïdes: el polígon industrial de Can 

Cortés, situat al nucli urbà; Palau Industrial i Industrial Can Burgués, situats al 

sud-oest del municipi a l’altre costat de la riera de Caldes. 

• El Mercat setmanal 

Els dissabtes es celebra el Mercat setmanal, localitzat a la  Rambla del Sol i la Plaça 

del Molí. 

La connexió de cadascun d’aquests centres de viatges amb els diferents barris que 

conformen el terme municipal permet la definició dels itineraris òptims pels mitjans de 

peu i bicicleta. 

La connexió a peu i/o bicicleta d'alguns nuclis aïllats, com pot ser el nucli rural de Santa 

Magdalena amb el nucli urbà no està solucionada, i es basa en una xarxa de camins 

locals, no tots en condicions òptimes per la mobilitat a peu en termes de seguretat vial. 

L’accessibilitat de l’espai públic és un dels aspectes més oblidats de la xarxa urbana 

municipal. Es pot dir que només s’han realitzat itineraris i mobiliari adaptats en les 

actuacions de nova planta, i en algunes actuacions del centre urbà, però no s’ha fet cap 

remodelació d’espais existents a les urbanitzacions o zones no tan properes al centre. 

En aquest sentit, la urbanització de Montjuïc és un exemple del que representen les 

barreres arquitectòniques, ja que no està realitzada la urbanització; i com les condicions 

d’aquest urbanització o pitjors, trobem el barri del Castell, els Turons, part de la Pineda 

o la Serra de Can Riera, entre d’altres. 

Les barreres arquitectòniques són múltiples; per una banda, el propi disseny de la secció 

del vial, on no s'ha reservat prou espai per a la vorera; per l'altra, la col·locació de 

mobiliari urbà i infraestructures a la pròpia vorera; i per últim, la disposició indeguda, 

tant de vehicles com dels contenidors de residus. En algunes de les urbanitzacions, el 

problema principal és l'estat inacabat de la urbanització dels carrers, motiu pel qual les 
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voreres són discontinues i es troben en un estat desigual o fins hi tot son inexistents. 

2.5. MOBILITAT EN BICICLETA (XARXA DE BICICLETES) 

A Palau-solità i Plegamans, actualment existeixen tres carrils bici. 

Un és el que transcorre pel costat de la Riera de Caldes, unint el nucli amb el parc de 

l'Hostal del Fum, que està a la zona industrial. Es tracta, però, d’un vial utilitzat també 

pels vianants, i no hi ha segregació de l’espai entre els vianants i els ciclistes, transcorre 

al llarg de tot el municipi de nord a sud, on es connecta amb el carril bici del municipi veí. 

L'altre es troba al passeig de la Carrerada, i ressegueix la vorera d’aquest passeig, des de 

la zona de La Sagrera fins el Pavelló d'Esports. Aquest també es un espai compartit entre 

ciclistes i vianants, convertint-se en una zona de coexistència que no té continuïtat. 

A finals de l’any 2010 es va inaugurar un nou carril bici que transcorre pel nucli urbà, 

connectant diferents equipaments. En el seu tram, connecta els nuclis de la Pedra Llarga 

i L'Alzina, passant pel centre urbà. Es tracta d’un carril bici protegit, amb separació física 

de la circulació del trànsit motoritzat i que transcorre a través de diferents carrers. 

Per altra banda, i amb la realització del carril bici, s’ha previst la col·locació dels diferents 

aparcaments per a bicicletes, sobretot davant dels principals equipaments i de les zones 

comercials. Molts d’ells ja han estat instal·lats, és el cas de la Biblioteca Municipal i 

davant del Pavelló Municipal. També hi ha diversos aparcaments al carrer Camí Reial, 

concretament a les zones de més afluència i a la Plaça Ca l'Estruch. Tanmateix, hi ha 

aparcaments a la Plaça de la Vila, a l’Av. Diagonal, davant de l’Esplai jove de 

l'Escorxador, a les escoles i Institut, les pistes esportives de Can Cortès i al Centre de 

Salut. Durant aquests últims anys, des de l’Ajuntament, s’ha volgut impulsar la 

implantació d’aparcaments per a bicicletes en els llocs estratègics de més afluència. 

Per últim, destacar també que existeixen en el municipi zones de cohabitació per a 

vianants i bicis. Es tracta de les zones de vianants i de prioritat invertida fonamentalment 

del centre (carrer Estació, carrer Anselm Clavé, Camí Reial i Plaça de de la Vila). Aquests 

espais també es consideren com a part de la oferta específica per a la bicicleta. Com s’ha 

mencionat anteriorment, es proposa l’ampliació de vies de prioritat per a vianants 

(paviment únic), i per tant es veuria ampliada l'oferta de bicicletes. 
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2.6. OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC 

L’oferta de transport públic en el municipi de Palau-solità i Plegamans es composa d'un 

servei d'autobús urbà i un interurbà. Ambdós serveis estan acollits en el sistema tarifari 

integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona, 2D. 

El servei de bus urbà realitza un itinerari que connecta els barris de ponent (Can Riera, 

La Sagrera, Montjuïc i Can Duran) amb el centre del poble, i els barris de llevant (Can 

Falguera, La Pineda, Pedra Llarga i Can Cortés). El recorregut total de la línia te una 

duració aproximada d’uns 30 minuts, i té una freqüència de pas d’ aproximadament 30 

minuts. 

Pel que fa al servei interurbà, hi ha tres línies: la que va de Caldes de Montbui a 

Barcelona, fent les parades corresponents al llarg de la carretera principal del municipi; 

la que va cap a Sabadell, la qual s’endinsa en el municipi i aprofita algunes de les parades 

del bus urbà; i la Línia que uneix Caldes de Montbui amb Mollet del Vallès.  

Les tres línies estan gestionades per l'empresa Sagalés. La freqüència de pas dels 

autobusos és bastant alta, des de les 7:00 del matí fins a les 23:00, excepte la línia de 

Mollet que finalitza a les 20:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari de la línia de  bus urbà 

A més, es disposa d'un servei nocturn per la línia Caldes-Barcelona, que funciona des de 

les 24:00 fins a les 5:00, amb una freqüència de pas d'una hora. 
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2.7. XARXA BÀSICA DE VEHICLES I APARCAMENT 

2.7.1. Accessos i vies interurbanes 

La xarxa bàsica actual de vies interurbanes que donen accés al municipi de Palau-solità 

i Plegamans es troba estructurada per la carretera C-155 i la C-59, que a més de 

travessar el terme municipal, el connecten amb la resta de la comarca. 

L’accés principal es realitza a través de la C-59, provinent de Mollet i amb connexió amb 

la C-33 (lateral) i/o l’autopista A-7; i abans d’arribar al municipi es bifurca, creant la 

Variant que bordeja el municipi en direcció Caldes de Montbui i Moià. 

Per tant, l’esquema viari territorial bàsic resultant està format per aquestes dues vies, la 

C-155 i la C-59; i els carrers de distribució interna del municipi connecten directament en 

aquesta xarxa formada per aquestes dues carreteres. 

Un dels grans problemes, ja resolts, que tenia el municipi, era la gran quantitat de 

vehicles que la travessaven en direcció nord, ja que era l’única carretera que hi havia, 

creant col·lapses importants de tràfic, per la dificultat de circulació degut al gran nombre 

de desplaçaments. Amb la creació de la variant, s'ha solucionat el problema, possibilitant 

la conversió de l’antiga carretera en un vial més social i humanitzat, i alhora de 

comunicació més interna.  

2.7.2. Xarxa viaria interna 

La xarxa viària interna del nucli urbà presenta un model d'estructura viària basat en 

l'accessibilitat des del perímetre o exterior cap al centre.  

Els carrers més importants que estructuren el municipi, són: l'Av. Catalunya, que creua 

tot el municipi de nord a sud; el Camí Reial que és paral·lel a la riera de Caldes; la 

Carrerada, que uneix el poble de est a oest; l'Av. Diagonal, que connecta la Carrerada 

amb els barris del nord (la Pineda, L'Alzina i Can Puigoriol); i finalment, la Rambla mestre 

Pere Pou, que garanteix la unió dels barris del sud ( Can Maiol, Can Cortés i la Pedra 

Llarga) amb el centre i la Carrerada. 

La resta de carrers del nucli funcionen únicament com a vials de distribució interna de  

circulació i d’accés als veïns. 

El problema, que presenten aquests carrers, és que molts d’aquests són estrets per 

garantir la coexistència del vehicle privat i dels vianants, en condicions de seguretat i 

equitat. Per això, es proposa en el document del POUM la reordenació d'alguns carrers, 

per tal de convertir-los en vies de trànsit peatonal amb prioritat invertida i de paviment 
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únic. Actualment els únics vials que presenten aquesta disposició de paviment únic són 

el Camí Reial, la Plaça de la Vila, el carrer Anselm Clavé, el carrer Estació i el carrer 

Comerç. 

Pel que fa a la xarxa interna de carrers, podem distingir dos tipus de vies en funció de la 

coexistència del vehicle i el ciutadà a peu: 

• Carrers d’ús exclusiu per a vianants i veïns 

Són espais urbans o carrers per als vianants, on només es permet l’accés rodat als 

veïns. Els espais reservats per a aquest ús són els esmentats anteriorment. 

• Carrers Mixtes 

Són la resta de carrers del nucli urbà on l’espai està compartit pels vehicles i les 

persones. 

L’entramat urbà es pretén que estigui definit per uns eixos cívics, amb prioritat per a 

vianants, i a partir dels quals, es vol fomentar la rehabilitació dels espais comercials i 

d’oci de la zona. Cal dir que els nuclis històrics també es pretén que estiguin considerats 

com a ús exclusiu per a vianants i veïns. Aquest nuclis són: el Nucli del carrer d'Abaix, el 

del carrer de Dalt i La Sagrera.  

Pel que fa al sentit de circulació, la xarxa viària del nucli urbà determina carrers de sentit 

únic. Això comporta el perill de que molts dels vials interns, que haurien de servir només 

d’accés de veïns, es converteixin en vies de pas per a la resta de vehicles, i a més a 

velocitats no adequades al nucli urbà. 

2.7.3. Aparcaments 

Degut a les tipologies edificatòries existents i al parcel·lari estret, l’aparcament al centre 

es concentra actualment en superfície; tot i que alguns locals en planta baixa han estat 

adequats com aparcament amb gual i les noves edificacions plurifamiliars ja tenen 

aparcament en subterrani. 

A les zones més allunyada del centre, la situació de l’aparcament és similar a l’anterior, 

però la morfologia dels carrers més amples, permet la presència de més aparcament en 

superfície. Al mateix temps, les noves construccions plurifamiliars compten amb 

aparcaments subterranis, que alleugeren la pressió de l’aparcament a la calçada. 

El principal problema de l’aparcament es produeix al centre i a l'Av. de Catalunya, 

sobretot a les zones més terciàries i comercials, a causa de la presència més elevada de 

vehicles forans, que accedeixen a la zona per qüestions d’oci, per gestions personals, de 
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feina o per realitzar compres. S'ha de tenir molt en compte, el problema que es genera 

tots els dissabtes, a causa de la col·locació del mercat municipal, col·lapsant part de l'Av. 

Diagonal i utilitzant diferents sistemes públics com aparcament. 

2.7.3.1. Regulació dels aparcaments en l’edificació 

En aquests apartat s’estableixen les reserves mínimes d’aparcament situats fora de la 

via pública en funció de les activitats i usos del sòl; no obstant, aquestes reserves 

mínimes podran tenir valors inferiors segons els supòsits degudament justificats. 

S’estableixen les reserves mínimes d’aparcament següents: 

Aparcament per a bicicletes 

• Ús habitatge 

2 places/hab. o 2 places/100 m2st o fracció 

• Ús comercial 

1 plaça/100 m2st o fracció 

• Ús oficines 

1 plaça/100 m2st o fracció 

• Ús industrial 

1 plaça/100 m2st o fracció 

• Ús equipament docent 

5 places/100 m2st o fracció 

• Ús equipament esportiu, cultural i recreatiu 

5 places/100 places d’aforament de l’equipament 

• Ús altres equipaments 

1 plaça/100 m2st o fracció 

Aparcament per a vehicles: Turismes 

• Ús habitatge 

1 plaça/hab. o 1 plaça/100 m2st o fracció 

• Ús industrial 

1 plaça/100 m2st o fracció 

• Ús comercial 

PEC 1 plaça/100 m2sup venda en edificis de nova construcció 

MEC 1 plaça/100 m2sup venda 

GEC 2 places/100 m2sup venda 

• Ús d’oficines i serveis 
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1 plaça/50 m2sup construïda en edificis de nova construcció 

Aparcament per a vehicles: vehicles pesants 

• Ús industrial 

1 plaça/500 m2st o fracció. 

Aparcament per a vehicles: Motocicletes 

• Ús habitatge 

0,5 places/hab. o 1 plaça/200 m2st o fracció 

 

En aquest apartat, s’estableixen també les mesures i les característiques que han de 

tenir les reserves mínimes d’aparcament, encara que de manera justificada podran tenir 

valors inferiors:    

• Les places d’aparcament (interiors) per a turismes disposaran d’un espai 

configurat per un mínim de 2,40 x 4,75 m, amb una alçada lliure mínima 2,30 m. 

• Per altra banda, les places per a turismes ubicades en espais lliures de parcel·la 

estaran configurades per un espai mínim de 2,20 x 4,50 m.  

• Les places d’aparcament per a motocicletes disposaran d’un espai configurat per 

un mínim de 1,00 x 2,20 m. 

• L’espai per a vehicles pesants serà de 3,00 x 15,00 m. 

• La reserva d’espai per l’aparcament de bicicletes s’estableix en un mínim de 0,75 

m2/bicicleta. Aquesta reserva disposarà d’una alçada mínima 1,50 m. 

• L’espai mínim en superfície de la plaça d’aparcament no podrà estar ocupat per cap 

element (ni pilars o altres elements estructurals). 

2.7.3.2. Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments 

L’obligació de reservar places d’aparcament afecta a les edificacions de nova planta i a 

les d’ampliació, sempre que aquesta ampliació suposi la creació de més habitatges. 

Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el 

resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 

2.7.3.3. Exempció o reducció de les reserves de les places 

d’aparcament 

En apartats anterior s’han establert les reserves mínimes d’aparcament, situades a fora 

de la via pública; no obstant, estaran exemptes o es reduiran aquestes reserves de les 
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places d’aparcament en els següents casos: 

• Estaran exemptes de la reserva de places d’aparcament les obres de reforma que 

mantinguin l’ús existent i les ampliacions d’habitatges existents, i que no suposin la 

creació de nous habitatges. 

• Estaran exempts els edificis ubicats en la clau 1. 

• Estaran exempts els edificis de façana inferior a 8,00 m que tinguin front a un eix 

on es restringeix l’ús d’habitatge en planta baixa, indicats en el plànol d’ordenació 

d’usos. 

• Estan exempts de realitzar les places d’aparcament mínimes els blocs d’habitatges 

de fins a tres habitatges. 

• En les obres d’ampliació de l’ús industrial, la reserva començarà a partir de les 

ampliacions que superin el 25% de la superfície construïda existent abans de 

l’ampliació. 

• Quan el nombre màxim de places d’aparcament possibles per planta soterrani sigui 

inferior a 10 places, sols serà obligatòria la construcció de la primera planta 

soterrani. 

• Si amb la construcció de tres plantes soterrànies no s’arriba a assolir el nombre 

mínim de places obligatòries, no s’obligarà a la construcció de més soterranis. 

• En cas que sigui tècnicament impossible la reserva de les places d’aparcament 

mínimes, s’admetrà l’exempció a la reserva de les places d’aparcament, però la 

densitat dels habitatges que es regula en la normativa del POUM, es modificarà de 

la següent manera: 

El nombre màxim d’habitatges admesos, N, és el resultat de l'aplicació de la   
següent fórmula: 

 
- Nre. màxim d'hab., N= SH/(90+((H-n)/H)x20) 

on,  

SH : superfície construïda per a ús residencial per la que es sol·licita llicència. 
n : nombre de places d'aparcament previstes en la llicència 
H : nombre d'habitatges previstos en la llicència 
si el nre. hab. es troba entre el valor enter i l’enter,5 = núm. enter baix. 
si el nre. hab. es troba entre el valor enter,51 i l’enter,99 = núm. enter alt. 

 

S’entén per “tècnicament impossible” quan per la geometria o dimensions de la 
parcel·la o de l’edifici existent no sigui possible la construcció dels aparcaments 
necessaris, sigui extremadament dificultosa la seva execució, o perquè en la planta 
baixa on seria possible ubicar-hi les reserves dels aparcaments necessaris està 
prohibit l’ús residencial en planta baixa. 
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2.8. CONCLUSIONS 

La xarxa de mobilitat en tots els mitjans de transport, presenta importants mancances 

que el nou planejament permetrà corregir: 

• Els problemes de connectivitat per anar en bici/peu són especialment greus pel que 

respecta a la relació del nucli amb les zones industrials i les diverses urbanitzacions 

perimetrals, ja que no hi ha uns vials cívics i peatonals adients per a la seva 

mobilitat. 

• Les voreres del casc antic encara presenten amplades insuficients en molts carrers, 

i no presenten condicions òptimes de seguretat per a la circulació de vianants. 

Acabar la segona fase del procés de peatonalització del centre, i convertir en 

paviment únic la gran part dels carrers, és un projecte que s’ha de consolidar a curt 

termini, si es vol apostar per una mobilitat sostenible, al mateix temps que 

s’aconsegueix una millora del nucli urbà, en termes ambientals, de qualitat de vida, 

de seguretat vial i de recuperació de l’espai públic per als vianants. 

• L’oferta específica per anar amb bicicleta és escassa, tot i la recent realització del 

carril de bicicleta; manquen infraestructures per a aquest transport. Degut a la 

morfologia dispersa del municipi, la bicicleta podria ser una alternativa al vehicle 

privat per desplaçar-se pel terme municipal. El projecte de carril bici i vorera que 

discorre pel municipi s’hauria d’anar executant per fases i trams, per tal d’anar 

consolidant la xarxa i poder completar trams de gran recorregut, i  satisfer la 

demanda d’aquells usuaris que actualment fan alguns recorreguts en unes 

condicions de màxima inseguretat viària.  

• Existeix una àmplia xarxa de camins rurals al municipi. Bàsicament són camins que 

discorren a través dels paratges i de les zones forestals, que comuniquen les 

algunes residències rurals i explotacions entre elles i amb la resta del municipi. 

Molts d’aquests camins, com per exemple el que connecta amb Sentmenat, són 

molt utilitzat pels vehicles de quatre rodes, però s’hauria d’aconseguir tramar una 

xarxa en condicions de seguretat que connecti les cases rurals i masies amb el 

centre i amb les diferents explotacions agrícoles, i potenciar així els desplaçaments 

a peu i en bicicleta.  

• L’autobús urbà, tot i donar cobertura a la gran totalitat de la població, te una 

freqüència de pas molt baixa (30 minuts). Aquest fet no el fa competitiu, sobretot 

en front al vehicle privat, alhora de realitzar desplaçaments interns. S’hauria 

d’augmentar aquesta freqüència de pas, sobretot en hores punta per tal 

d’augmentar la demanda. 
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3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ I ATRACCIÓ DE 

VIATGES 

L’estimació de la generació i atracció dels desplaçaments es realitzarà només dels nous 

sectors de desenvolupament. Per tant, el càlcul de la mobilitat generada, es fa només a 

través d’una estimació del nombre de desplaçaments, en funció de les superfícies dels 

sectors, els usos permesos i els índexs d’edificabilitat. 

Els nous sectors de desenvolupament generen, juntament amb la xarxa viària existent, 

una xarxa d’infraestructures, que fomenta el desenvolupament urbà sostenible i l’ús 

racional del territori, assegurant el mínim impacte i donant la màxima cobertura al 

municipi. D’aquesta manera els PAUs i PMUs que podrien generar una demanda 

d’infraestructures, queden totalment coberts amb els sectors, que absorbeixen les 

necessitats creades pels nous creixements, ja que aquests són àmbits de grans 

superfícies i creixements importants de població. Un altre motiu pel qual només es 

realitza l’estudi als sectors, és la no concentració i agrupació en cap cas dels Plans 

d’actuació urbanística i dels Plans de millora urbana, i per tant, aquesta dispersió en el 

municipi no genera grans increments d’usos i població en les àrees ja consolidades. En la 

gran majoria d’actuacions, els PAUs i PMUs són modificacions de sòl urbà. 

La dotació d’un transport públic i col·lectiu local, i la interacció amb altres xarxes 

complementàries de vianants i bicicletes es considera fonamental per a optimitzar el 

model i augmentar l’ús de mitjans alternatius al vehicle privat. 

Des del Pla, es pretén reforçar l’estructura viària i obtenir la continuïtat dels carrers, per 

tal de garantir la unió entre les zones existents i els nous creixements. Es proposen 

noves actuacions de millora de connectivitat en el sistema viari, per tal de millorar la 

mobilitat urbana i la comunicació, tant a l’interior com a l’exterior del municipi amb 

noves xarxes de mobilitat.  

Algunes de les actuacions previstes més significatives són:  

• La transformació de l’Avinguda Catalunya en una via urbana, com l’eix vertebrador 

del poble, a través del qual es produeixen els accessos a la resta dels barris. La 

proposta d’urbanització té com a objectiu convertir la carretera en un eix cívic i 

funcional del poble.  

• Completar l’eix viari format per l’Av. Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el carrer 

Arquitecte Falguera, per tal de donar continuïtat a un dels eixos viaris més 

importants del municipi, el qual serà imprescindible per tal de potenciar com a eix 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

33 
 

cívic l’Av. Catalunya. Aquesta via paral·lela a la riera, serà de gran capacitat de 

distribució, i amb previsió de reserves i espais especialitzats per al transport públic, 

aparcaments, carril bici i vianants. 

• Estructurar una nova via al sector Bosc de Can Padró-Riera de Caldes i el sector no 

delimitat Can Cladelles, que relligui de nord a sud els diferents barris, així com  el 

sòl urbà i urbanitzable del municipi a la banda de ponent.  Aquest futur vial relligarà 

les urbanitzacions de Montjuïc i Can Duran, amb el nou sector, donant continuïtat 

al Sòl No Urbanitzable pel Camí de Santa Magdalena, fins arribar a Palau Industrial 

i la C-155. Aquesta nova avinguda uneix i dona accés a les zones més importats 

situades a ponent del municipi (àrees residencials, equipaments,...), millorant 

notablement l’accés a les urbanitzacions d’Els Pins de Can Riera, Serra de Can 

Riera, Can Riera, La Sagrera, Can Clapés, Montjuïc i Can Duran situades a l’altre 

banda de la riera. 

• Formar un anell viari per resoldre el trànsit del centre del municipi, rodejant el 

nucli, mitjançant la via paral·lela a la riera determinada anteriorment, juntament 

amb l’altre via paral·lela situada a l’altre costat de la riera i les vies transversals del 

Passeig de la Carrerada i carrer Indústria, així com amb els dos ponts i les rotondes 

respectives. 

• Configurar el Camí de la Serra que forma part de l’estructura principal del municipi, 

i que és fonamental per crear una nova via i així, poder descongestionar l’Av. de 

Catalunya. La continuïtat del Camí de la Serra serà molt important per donar 

accessibilitat a totes les urbanitzacions de llevant, per tal de millorar la seva 

accessibilitat i no dependre tant de l’Av. de Catalunya. Aquesta operació serà 

fonamental en el moment que l’antiga carretera esdevingui una via cívica més de 

caràcter comercial per als vianants.  

• La realització d’un nou accés directe des de l’Av. Catalunya al barri de Can Puigoriol 

i de La Pineda, amb la reubicació de la rotonda en l’actual carretera, per tal que tota 

aquesta zona no depengui exclusivament del C/ Arquitecte Falguera. 

• Donar continuïtat al C/ de Sentmenat, com a via important de comunicació, que 

unirà La Sagrera, el Camí de Can Clapés i el nou sector del Camí de Sentmenat. 

   

Esquema 1. En l’esquema de la pàgina següent es sintetitzen les propostes de l’estudi de mobilitat (1999) i les 

contingudes a l’estratègia per a l’ordenació del centre urbà (2003). La reserva per a la línia d’autobusos 

Mollet-Caldes i el traçat de la Ronda Llevant són propostes prèvies a la redacció del POUM que contenen alguns 

dels principals objectius derivats de les necessitats de mobilitat de Palau-solità i Plegamans.  



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

34 
 

 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

35 
 

3.1 PREVISIÓ DEL LA GENERACIÓ DE VIATGES 

S’ha fet una estimació del nombre de viatges o desplaçaments que generen les diferents 

activitats i usos del sòl als deu àmbits del Pla: Forn del vidre, Camí del Molí, Camí de 

Sentmenat, Bosc de Can Padró-Riera de Caldes, Can Maiol Nord, Avinguda del Camí 

Reial, El Pedró, Can Boter, Can Valls i Industrial Llevant. 

Per a la determinació de la mobilitat s’han aplicat els següents ratis mínims de viatges 

generats/dia fixats a l’annex 1 del Decret 344/2006:  

• Ús residencial: 10 viatges / 100m²st 

• Ús comercial: 50 viatges / 100m²st 

• Ús d’oficines: 15 viatges / 100m²st 

• Ús industrial: 5 viatges / 100m²st 

• Equipaments: 20 viatges / 100m²st 

• Zones verdes: 5 viatges / 100m²sòl   

Tot i que l’annex 1 del Decret 344/2006 determina un rati mínim de viatges generats per 

l’ús de d’oficines, s’ha calculat alhora, la mobilitat generada de cada sector, per l’ús 

comercial i d’oficines considerant que el valor de l’ús comercial és el més desfavorable.  

 
Quadre de viatges diaris dels SUD 

 

 

 
 

Quadre 2. Càlcul de la mobilitat generada (viatges diaris)  
Elaboració pròpia  
 
*L’índex d’edificabilitat aplicat als equipaments per trobar el sostre és de 1 m2sòl/m2st 
**Es computen només les zones verdes V1, V2, V3 i V4.  
 

El quadre s’elabora aplicant els coeficients de mobilitat generada (Decret 344/2006) a les propostes de noves 
implantacions residencials i d’activitat contingudes en el POUM. S’incorporen també els principals focus de 
generació de mobilitat, equipaments i espais lliures.  
 
En el còmput global de zones verdes dins d’un mateix sector, es computen només les zones verdes V1, V2, V3, 
i V4. Per tant, no s’ha inclòs la clau V5, perquè és un sistema d’espai lliure de transició entre el Sòl 
urbà/urbanitzable i el Sòl no urbanitzable, sent el seu grau d’urbanització el més natural i amb la mínima 
intervenció. Tampoc s’ha comptabilitzat la clau V6, perquè es considera que és una zona verda lligada al 
sistema viari, no adaptada a l’ús públic i que no genera mobilitat. Són espais de transició entre la vialitat i les 
zones públiques o privades, i per tant, estan destinades a la protecció, i configurades per poder ser modificades 
durant els projectes d’urbanització de la xarxa viaria. 
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Esquema 2. Aquest gràfic sintetitza les intensitats de mobilitat generada als nous àmbits de desenvolupament 

del municipi  
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Esquema 3. Aquest gràfic sintetitza la mobilitat generada als nous àmbits de desenvolupament del municipi 
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Segons els resultats obtinguts, indicats al quadre 2, i representats als esquemes 2 i 3, els 

sectors que generen més mobilitat o major nombre de viatges són: els sectors 

industrials “Industrial Llevant” i "Can Valls amb 40.663 i 24.585 viatges respectivament 

i el sector residencial “Camí del Molí” amb 24.448 viatges, seguits dels sectors “Forn del 

Vidre” amb 9.657 viatges. 

La mobilitat d’aquest sectors està lligada a la seva superfície i al tipus d’usos que 

presenten, residencial, comercial, industrial i terciari. 

Els indicadors de gènere no s’han incorporat, ja que no s’ha considerat rellevant estudiar 

la mobilitat de les dones per separat.  

S’ha tingut en compte la mobilitat de la resta del municipi amb l’objectiu de definir 

xarxes que a més de connectar els nous àmbits puguin plantejar noves solucions a les 

carències de mobilitat actual del municipi. 

Segons dades de l’DESCAT de 2001, el nombre de viatges diaris per anar a treballar de 

la població ocupada de més de setze anys és de 5.701 viatges. 

Seguint l’objectiu de connectar els punts de màxima generació de mobilitat amb les 

diferents xarxes (vianants, transport públic i col·lectiu, bicicletes i vehicles), s’ha 

identificat a més d’aquets punts, altres àrees a connectar com són:  

• Les estacions d’autobusos, interurbans (Sabadell, Barcelona-Caldes) i altres nodes 

de transport col·lectiu.  

• Els equipaments comunitaris de sistema general de tipus sanitari, educatiu, 

cultural i administratius.  

• Les zones comercials, localitzades al centre del municipi.  

• Les instal·lacions recreatives i esportives.  

• Els espais lliures amb forta freqüentació: parcs urbans (V1 a V4) i el parc lineal de 

la riera de Caldes.  

• Les àrees d’activitat econòmica com són els polígons industrials localitzats a la part 

sud del Municipi.  

Actualment no existeix cap intercanviador o estació de transport col·lectiu, únicament 

les parades corresponents a les línies d’autobusos interurbans. Com a proposta, 

s’estudia la localització d’aquests nodes als punts d’intersecció de les diferents xarxes de 

mobilitat, per sobre dels eixos estructurants del municipi. 
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Esquema 4. Aquest gràfic posa en relació la mobilitat generada en els nous àmbits de desenvolupament amb 

els usos previstos: residencial, comercial i industrial, a més dels equipaments i zones verdes vinculades, i es 

pot observar la demanda existent creada per les àrees d’activitat laboral i zones comercials.  
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En quant als equipaments comunitaris, s’han prioritzat els de sistema general de 

caràcter docent, sanitari-assistencial, cultural i administratius, introduït també els 

equipaments esportius com a instal·lacions recreatives i esportives municipals.  

Els espais lliures del municipi amb forta freqüentació són: el Parc lineal de la Riera de 

Caldes, els espais lliures situats al llarg de la riera de Sentmenat i el Parc de l’Hostal del 

Fum.  

Les zones comercials es situen bàsicament al centre del municipi, al nou sector del Camí 

del Molí i al llarg de l’Avinguda de Catalunya. Les àrees d’activitat laboral estan 

vinculades al polígon industrial Riera de Caldes, Boada Nou, Palau Industrial, Can 

Burgués i al sector de Can Valls. 

El sector de Can Valls, com es pot observar a tots els gràfics d’anàlisi de mobilitat 

generada, queda descentrat en relació al casc urbà del poble i les noves àrees de 

creixement. Aquest fet es produeix perquè el sector respon més a la continuïtat de les 

àrees industrials de Polinyà i a l’accessibilitat derivada de la via de Llevant, que a la lògica 

del creixement del centre urbà i les àrees industrials annexes. 

La representació dels viatges generats i les diferents xarxes de transport públic i 

col·lectiu, de vianants i bicicletes existents i previstes, i les respectives parades s’han 

grafiat al plànol d’Avaluació de la mobilitat dels nous àmbits, on s’identifiquen els focus 

de major generació de viatges i les diferents xarxes existents i previstes al municipi. Les 

dades de les xarxes existents s’han obtingut de l’estudi de mobilitat i accessibilitat a 

Palau-solità i Plegamans fet per la Diputació de Barcelona al Juny de 1999:  

• Xarxa de transport públic i equipament de parades  

• Xarxa de carrils bici  

• Xarxa bàsica de vianants al casc urbà 

Aquestes xarxes de mobilitat s’han complementat amb propostes del POUM, entre les 

que destaquen:  

• Xarxa viària jerarquitzada, diferenciant entre la xarxa de primer ordre, i la de 
segon ordre.  

• Eixos cívics, recorreguts de vianants 

• Traçat tram i carrils bus. 

Cadascun dels itineraris de les xarxes (vianants, bicicletes, transport públic i col·lectiu i 

vehicles privats) es detalla als apartats corresponents mitjançant un esquema general 

introduint noves propostes de connectivitat complementàries a les existents o 

estudiades.  
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Esquema 5. Aquest plànol és una representació de com s’estructura el territori amb la xarxa existent i la 
proposada pels nous sectors, per on discorren les diferents xarxes de bus, carrils bici, vianants i vehicles, la 
qual, la configuren la xarxa de primer ordre i la de segon ordre. 
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El plànol anterior és una representació de com s’estructura el territori amb la xarxa 

existent i la proposada pels nous sectors, per on discorren les diferents xarxes de bus, 

carrils bici, vianants i vehicles, la qual, la configuren la xarxa de primer ordre i la de 

segon ordre. 

3.2 DISTRIBUCIÓ MODAL, IMPACTE I PREVISIÓ DE 

VEHICLES/DIA 

3.2.1. Distribució modal dels viatges generats 

Una vegada calculats els desplaçaments que farà la població, cal establir la distribució 

modal d’aquesta mobilitat. Influïda, evidentment, pels transports utilitzats, índex 

d’ocupació dels vehicles, ajust al horari i lògicament, els motius pels quals es fa el 

desplaçament. 

Per conèixer com es distribueixen aquests viatges en funció del mitjà de transport, s’ha 

fet la hipòtesi d'extrapolar les dades que ofereix l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de la 

Regió Metropolitana de Barcelona 2006 (EMQ 2006 RMB). 

Segons les dades d’aquesta enquesta, a la zona metropolitana de Barcelona i en dies 

feiners, un 35,8% dels viatges es realitzen en vehicle privat, un 45,5% d’aquests en 

transport no motoritzat i un 18,6% en transport públic. 

Les dades en dies festius són un 44,7% dels viatges en vehicle privat, un 44,2% en 

transport no motoritzat i un 11,1% en transport públic. 

 

 
Distribució modal dels mitjans de transport de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

El càlcul total de viatges generats per dia segons el tipus de transport, es realitzarà per 

la hipòtesi del dia feiner, ja que és el menys favorable, pel fet que presenta una ocupació 

del cotxe inferior. 
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En conseqüència, els desplaçaments generats per dia, pels desenvolupaments del POUM 

de Palau-solità i Plegamans (SUD) es distribuiran en funció dels tipus de viatges, de la 

següent forma: 

 
Viatges generats per dia 

Ús 
Transport no motoritzat Vehicle privat Trans. públic TOTAL 

  45,50% 35,85% 18,65%   

Residencial 9.391 7.400 3.849 20.640 

Comercial 33.871 26.687 13.883 74.442 

Industrial 2.141 1.687 877 4.704 

Equipaments  8.426 6.639 3.454 18.519 

Zones verdes 3.457 2.724 1.417 7.598 

TOTAL 57.285,92 45.136,62 23.481,12 125.903 
 
 

Distribució modal dels mitjans de transport de Palau-solità i Plegamans. Elaboració pròpia 
 

Aquests 125.903 viatges diaris que generaran els creixements es realitzaran, 

bàsicament, en tres modes de transport: vehicle privat –que inclou turismes, furgonetes 

i motocicletes–, transport públic –que pel cas de Palau-solità i Plegamans es limita a 

l’autobús intermunicipal i una línia d'autobús urbà–, i transports no motoritzats –viatges 

a peu i en bicicleta–.  

Així, el total de desplaçaments segons el medi en la totalitat de l'execució del POUM són: 

Transport no motoritzat (Peu i bici): 57.285 desplaçaments/dia 

Transport motoritzat (Privat): 45.136 desplaçaments/dia 

Transport motoritzat (Públic) 23.481 desplaçaments/dia 

3.2.2. Impacte i distribució espacial dels viatges generats 

Tots aquests desplaçaments generats, que s’han determinat en l’apartat anterior, es 

distribuiran per les diferents parts del nucli de Palau-solità i Plegamans i en el terme 

municipal, en funció del seu origen, tipologia i el mode de transport utilitzat. 

Tots els creixements residencials previstos en el POUM s’encaixen o són continus al sòl 

urbà actual, de manera que gran part dels desplaçaments generats per aquests es 

dissoldran en el nucli urbà actual. S’ha de tenir en compte que els sectors aporten i 

completen la xarxa viària, formant una estructura general cohesionada i continua. 

Cal destacar, el pas de les carreteres C-155 i C-59, així com l’Av. de Catalunya, que 

actuaran d’eix distribuïdor dels desplaçaments i, tenint en compte que l’únic creixement 
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industrial previst  es situa proper a la carretera C-155, en la perifèria del centre i del 

terme municipal, els vehicles pesats que generi, utilitzaran aquesta via com a via 

d’escapament i comunicació més ràpida, interferint poc sobre la resta de vials urbans. 

Així, és previsible que la major part dels desplaçaments motoritzats generats pels nous 

sectors es canalitzin cap a els diferents eixos distribuïdors, la via que es crearà al camí 

del Molí juntament amb l’anell de Carrerada i el futur SUND-Can Cladelles, i la via que 

transcorre de nord a sud pel Camí de la Serra connectant diversos sectors. 

També cal dir que, la parades d’autobús intermunicipal es localitzen en l’Av. de 

Catalunya, fet que allibera de trànsit la trama urbana i facilita l’arribada o sortida al 

municipi. 

3.2.3. Previsió del número de vehicles/dia 

En el cas dels desplaçaments en cotxe, per al càlcul de la demanda i l’anàlisi de fluxos, a 

més de la distribució modal i de les diverses distribucions horàries, cal aplicar un factor 

d’ajustament o correcció per convertir els desplaçaments en nombre total de 

vehicles/dia, es tracta de l’ocupació en unitats de persones/vehicle. 

La hipòtesi d’ocupació s’ha establert atenent a dades conegudes d’estudis sobre pautes 

de mobilitat a diferents entorns i també d’estudis anteriors de zones similars.  

Per tant, els índexs d’ocupació a aplicar per determinar el total de vehicles són: 

Residencial  1,3 persona/cotxe 

Comercial  1,9 persona/cotxe 

Industrial  1,8 persona/cotxe 

Equipaments  2,1 persona/cotxe 

Zones verdes  2,5 persona/cotxe 

 

Finalment, en funció del nombre de viatges en cotxe privat, aplicant els factors 
correctors (índex de reducció), obtindrem  el nombre de persones totals que es 
desplacen en el municipi, tal com es pot observar en el quadre següent:  

Viatges generats per dia 
Ús 

Viatges en cotxe privat índex de reducció TOTAL 
Residencial 7.400 1,3 5.692 
Comercial 26.687 1,9 14.046 
Industrial 1.687 1,8 937 
Equipaments  6.639 2,1 3.161 

Zones verdes 2.724 2,5 1.090 

TOTAL 45.136,26   24.926 
 

El total de desplaçaments de persones realitzats en cotxe/dia són de 24.926 viatges. 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

45 
 

4. PROPOSTES DE MOBILITAT DEL POUM 

4.1. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI VIARI 

Pel que fa a l’amplada mínima dels carrers, el Decret 344/2006 de 19 de setembre 

estableix una sèrie de directius, que el desenvolupament urbanístic derivat haurà de 

considerar posterior: 

• L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 

senyalització corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament 

general de circulació, les fixa en 10 m. 

• L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, 

així com dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser de 11,00 

m. 

• L’amplada mínima dels carrers, que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 

discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes, hauran de tenir una amplada 

addicional de 2,00 m, sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En 

cas contrari, s’atendrà a l'establert als apartats anteriors. 

• Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable, per on discorri un itinerari per al 

transport públic, han de tenir una amplada addicional de 5,00 m, sempre i quan 

coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà al que 

estableixen els apartats anteriors. 

• Els carrers que es planifiquin, han de tenir un pendent de com a màxim el 8% per 

a carrers generals, i un màxim del 5% per itineraris de bicicletes, sempre que la 

xarxa viaria existent faci impossible d’acomplir aquest paràmetre en la nova 

vialitat que consolida la trama. En aquets casos es buscaran alternatives i 

recorreguts per a vianants i bicicletes. 

4.2. CRITERIS BÀSICS DEL POUM 

Per tal de facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible, el Pla Municipal d’Ordenació 

Urbana Municipal de Palau-solità i Plegamans ha adoptat les mesures següents: 

• Un creixement del municipi de forma compacta i racional, a partir del nucli 

urbanitzat actual. 

• Uns creixements no extensius, reduint el consum de sòl. 

• Una ocupació estricta dels buits urbans, per cohesionar la trama urbana. 

• La creació d’una xarxa viaria continua.  
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• La connexió dels diferents barris del municipi mitjançant les principals actuacions, 

que aporten una nova estructura viària i elements d’estructura per completar 

l’existent. 

• La descongestió del nucli urbà, amb la realització de noves alternatives, ja que avui 

en dia hi passa un important volum de trànsit. 

• La creació d’una xarxa de vianants i de bicicletes per afavorir els desplaçaments, 

entre el centre urbà, les urbanitzacions més perifèriques, els diferents espais 

públics i els espais naturals i rurals. Les distàncies, que hi han des del nucli urbà 

fins a les urbanitzacions perifèriques (Can Puigoriol, Can Riera o Camí de 

Sentmenat), són inferiors a 2 km, és a dir, menys de 30 minuts caminant. Per tant, 

es determina que en el futur context de Palau-solità i Plegamans tots els 

desplaçaments interns dins del nucli urbà, es podrien realitzar perfectament a peu 

o en bicicleta. 

4.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 

L’objectiu de la xarxa d’itineraris principals per a vianants és aconseguir una trama 

d’eixos que garanteixin el desplaçament pel municipi amb la màxima seguretat i 

eficiència, que prioritzi la continuïtat de la xarxa i doni prioritat als carrers de 

convivència. Cal que aquesta xarxa connecti els diferents indrets generadors de 

desplaçaments com són: les estacions de transport col·lectiu, els equipaments sanitaris, 

educatius, culturals i administratius, les zones i centres comercials i els espais amb forta 

concurrència peatonal i de concentració de la ciutadania. 

Per a establir la xarxa d’itineraris per a vianants s’han tingut en compte els criteris fixats 

al Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada:  

• Els carrers d’ús exclusiu per a vianants, carrers de convivència i carrers de zona 30 

es consideren els més idonis per establir els itineraris.  

• Els eixos en planta dels itineraris han de ser els més directes i naturals possibles.  

• A les rambles i passejos centrals s’han d’evitar els canvis de trajectòria i els passos 

de vianants alineats amb l’eix principal de la circulació de la gent que va a peu. 

• La xarxa ha de ser continua i les voreres existents juntament amb les noves han de 

donar la màxima accessibilitat per als vianants.  

• Aquesta xarxa ha d’estar coordinada i relligada amb els itineraris de transport 

públic i col·lectiu. 
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• Els itineraris, que estiguin fora del nucli urbà, s’han de segregar i protegir quan 

transcorrin pel costat de la xarxa viària.  

• La xarxa s’haurà d’adaptar a les normes d’accessibilitat urbanística previstes al 

codi d’accessibilitat.  

La dispersió de les urbanitzacions i la distància amb el casc urbà no faciliten la mobilitat 

dels vianants pel municipi. 

Actualment, la mobilitat més important es genera al casc urbà, vinculada a l’activitat 

comercial d’aquesta zona, emmarcada en l’Av. de Catalunya, el Camí Reial i les zones 

d’equipaments que es concentren a l’encreuament entre la Carrerada i el c/ Folch i 

Torres. 

Tenint en compte el que s’ha esmentat anteriorment, es configura una xarxa per a 

vianants formada per itineraris peatonals de primer ordre i itineraris complementaris de 

segon ordre, que garanteixin una trama molt complerta d’alternatives per als vianants, 

cobrint les necessitats creades pels espais lliures, equipaments, els centres històrics i les 

zones comercials. 

D’aquests eixos cívics, cal destacar la funció estructurant de l’Av. de Catalunya, així com 

també, els camins paral·lels a la riera i vinculats al Parc lineal Riera de Caldes- Hostal del 

Fum i el Camí de la Serra, que estructuren longitudinalment el terme municipal. 

Com a eixos cívics de connectivitat transversal cal destacar la Carrerada i el c/ Indústria, 

que connecten els dos costats de la Riera de Caldes i els barris de Llevant i Ponent, 

determinant un anell peatonal que rodeja el centre, juntament amb la via que unirà els 

barris de Montjuïc i Can Duran amb la zona de Can Cladelles.  

El document del POUM determina les següents actuacions:  

• La peatonalització del centre urbà es reforça amb vies cap als diferents punts 

generadors de mobilitat, creant una trama més complerta. 

• La configuració d’un nou eix cívic com a centre de barri, al sector del Forn del vidre, 

a més de realitzar un itinerari que es relaciona amb el casc urbà de Palau, tot 

donant continuïtat al carrer del Sol, i aconseguint una nova centralitat urbana (La 

Pineda, Can Puigoriol i Carrer de Dalt). 

• La peatonalització d’alguns carrers amb zona de prioritat per als vianants i la 

continuïtat dels eixos cívics i peatonals, per obtenir llargs recorreguts. 

• La connexió dels parc urbans i equipaments, amb la creació d’itineraris que 
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relliguin els diferents espais de caràcter públic, els elements de patrimoni cultural 

i els barris (Ex. Av. de Catalunya, Camí de la Serra, ...). 

• Recuperació de l’antiga traça de la Via Augusta per crear la connexió des de l’Hostal 

del Fum fins al sector de Llevant, com a futura àrea d’activitat laboral, i fins l’espai 

Natural de Gallecs. 

• Configuració d’un nou eix cívic o passeig connectat amb el barri de La Sagrera, al 

sector del Camí de Sentmenat, que relligarà el nou desenvolupament residencial. 

Aquest passeig determinarà clarament un eix cívic, que connectarà els diferents 

equipaments i les zones verdes, transformant-se com a centre del barri i 

aconseguint una certa centralitat urbana en aquest entorn actualment poc 

cohesionat. 

• Peatonalització del c/ de Baix i del nou sector de l’Av. Camí Reial reforçant el centre 

històric del Barri d’Abaix. La peatonalització de la Rda. Boada Vell i la integració del 

vial crearà un eix cívic fins al centre històric. 

El quadre següent ens determina una sèrie de consideracions segons les característiques 

i el tipus de vial, i segons el tractament que es vulgui donar a la seva urbanització (zona 

de vianants, zona de prioritat per a vianants, zona 30). 

 

 

 
Quadre resum. Aquest quadre posa en relació les diferències segons el tipus de vial 
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Esquema 6. Xarxa d’itineraris principals per a vianants. Es grafien els itineraris de vianants proposats al 
municipi, tot prioritzant aquells amb major mobilitat generada. Es pot comprovar que on es genera més 
mobilitat apareix la xarxa peatonal de primer ordre reforçada per la xarxa de segon ordre. 
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4.4. XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I 

COL·LECTIU URBÀ I INTERURBÀ  

La xarxa d’itineraris de transport públic i col·lectiu ha d’incorporar els paràmetres fixats 

al Decret 344/2006, amb l’objectiu de garantir el funcionament apropiat d’aquesta amb 

les altres xarxes de mobilitat. 

Les parades de les línies s’han de situar de manera que, la distància màxima d’accés 

mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 m.  

Les parades de transport col·lectiu s’han de configurar de manera que es respecti l’espai 

destinat als itineraris per a vianants i bicicletes, i que es garanteixi la seva seguretat.  

Com a base per a determinar la xarxa de transport públic i col·lectiu, es va començar per 

identificar les línies de transport existents: 

• Línia de transport urbà local 

• Línia Palau-Polinyà-Sabadell  

• Línia d’autobusos interurbà Línia Caldes/Palau-solità i Plegamans/Barcelona 

La línia de tramvia, que es proposa al POUM, és una traça definida des del Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona (PTMB), que té com a finalitat, proporcionar un mitjà de 

transport intermunicipal que recorda l’antic “Calderí”. Aquesta línia de transport 

configura l’eix estructurant en sentit longitudinal, situat al nou carrer paral·lel a la riera 

i continua pel nou vial que es configura en el sector del Molí. Gràcies a la secció d’aquest 

vial que es proposa, la reserva d’aquesta nova línia, es podria implantar sense cap 

problema. 

Des del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), s’incorpora un traçat de 

ferrocarrils, que passaria per la part sud del municipi, disposant-se una parada a la zona 

d’activitats industrials. 

El POUM manté aquesta reserva, perquè proporciona una nova alternativa de transport, 

que milloraria la xarxa actual. No obstant, es considera que, el traçat plantejat pel Pla 

Territorial presenta dificultats d’integració en el territori (Polígon Riera de Caldes), i que 

obligaria al seu soterrament.  

Les necessitats del municipi quedarien cobertes gràcies a la xarxa de transport col·lectiu 

existent i a la incorporació del tramvia o d’una línia de transport públic amb 

característiques diferents. 
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Des del POUM es considera que, s’hauria d’augmentar el número de busos, de parades i 

modificar alguna línia, ja que els nous sectors de desenvolupament incrementarien el 

volum de població, i per tant, s’hauria de garantir que els nous àmbits tinguessin 

cobertura amb la nova xarxa. 

Als punts de localització estratègica, on es creuen les diferents xarxes, es proposen 

nodes o intercanviadors per generar diferents combinacions i recorreguts diversos, per 

l’interior del municipi i amb els municipis veïns, estudiant la freqüència de cadascun, 

perquè siguin compatibles i més eficaços. 
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Esquema 7. Xarxa d’itineraris de transport públic i col·lectiu urbà i interurbà.  
Aquests itineraris connecten els diferents àmbits de desenvolupament municipal tot prioritzant aquells amb 
major mobilitat generada. Es distingeixen tres tipus d’itineraris: la línia de TRAM, les línies d’autobusos 
interurbans i els recorreguts dels autobusos urbans. Les parades d’autobús es situen orientativament al llarg 
dels recorreguts.  
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4.5. XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 

L’estudi de mobilitat i accessibilitat fet per la Diputació a l’any 1999, determinava un únic 

carril bici a tot el municipi, que es situava al Passeig de la Carrerada – c/Sant Oleguer 

entre el c/Folch i Torres i c/Lluís Millet.  

Posteriorment a l’any 2010 es va crear el carril bici que discorre pel centre del municipi 

connectant una sèrie d’equipaments, i donant el màxim de servei a la zona comercial. 

El municipi de Palau-solità i Plegamans necessita la configuració d’una xarxa d’itineraris 

de bicicletes per a millorar la comunicació entre les zones residencials, el casc urbà, els 

espais lliures i els equipaments.  

La importància d’aquests itineraris respecte dels altres és la connectivitat amb el sòl no 

urbanitzable amb els altres municipis, tot potenciant els camins principals com a eixos de 

comunicació intermunicipals.  

Com a criteris principals del traçat de la xarxa d’itineraris de bicicletes (carrils bici) es 

concreten els següents, determinats al Decret 344/2006:  

• Els carril bici ha de ser preferentment continu, formant una xarxa que haurà de 

discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 

• No es poden fer passar per carrers de doble calçada, ni per carreteres de calçada 

única, amb una alta intensitat de trànsit llevat que es segreguin de la via amb 

mecanismes de protecció. 

• Aquests itineraris es poden preveure per carrers de zona 30 en cohabitació amb la 

resta de vehicles.  

La proposta de xarxa d’itineraris de bicicletes es configura en base a una xarxa 

estructurant formada per unes línies de primer ordre, que evidentment, són les de 

màxima prioritat, que estructuren tot el centre urbà, donant una comunicació nord–sud 

(ex. Av. Catalunya, Camí de la Serra, Passeig de la Riera, camins paral·lel a la riera 

vinculats al Parc lineal Riera de Caldes,...), i tancant grans anells amb diferents 

connexions transversals d’est-oest (ex. c/ Indústria, la Carrerada,...). Aquestes línies, 

que son les de més llarg recorregut i amb pendents en general força suaus, a més de 

garantir una continuïtat amb els diferents barris i sistemes públics (zones verdes, 

equipaments,...) del centre urbà, permeten la continuïtat amb la xarxa de segon ordre, 

complint una doble funció, la de fomentar els itineraris de bicicletes com activitat de 

lleure, la d’establir connexions intermunicipals i supramunicipals (ex. Camins cívics 

lligats a la Riera de Caldes,...)  
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En un segon terme, tenim les línies de segon ordre, que són aquelles que a partir de la 

xarxa de primer ordre, garanteixen un major nombre de connexions transversals. Són 

aquelles que acaben de relligar i que ofereixen més alternatives a la xarxa principal del 

nucli urbà. Per altra banda, aquesta xarxa de segon ordre té com a prioritat, la connexió 

perifèrica de les urbanitzacions que es troben en l’extraradi del nucli urbà, tant a llevant 

(ex. Can Falguera), com a ponent (Can Duran, Montjuïc, Serra de Can Riera, Can Riera, 

La Sagrera, Els Pins,...). Aquestes línies a més de garantir aquesta continuïtat amb els 

diferents barris i zones perifèriques del municipi, permeten la continuïtat amb els camins 

principals en sòl no urbanitzable i amb les rutes BTT. 

Finalment, la proposta concreta, coincidint amb camins rurals que estructuren el territori 

en el sòl no urbanitzable, una sèrie de línies BTT, que uneixen la xarxa interna urbana de 

carrils bici amb els camins rurals dels municipis del costat. Per tant, aquestes línies de 

llarg recorregut a través de la xarxa de camins rurals, acompleixen una doble funció, la 

de fomentar els itineraris de bicicletes com activitat de lleure en el món rural i la 

d’establir un nou tipus de connexió en els diferents municipis que envolten el terme de 

Palau-solità i Plegamans.  

Per altra banda, podem classificar les línies, en sòl urbà i urbanitzable, en longitudinals i 

transversals. Les primeres son fonamentalment les de llarg recorregut que comuniquen 

el territori de nord-sud; les segones son les que tanquen anells de connexió en sentit 

est-oest. 

Amb la finalitat d’utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport a les diferents zones del 

municipi i que pugui funcionar com un mitjà complementari a altres alternatives de 

transport, es preveuen aparcaments de bicicletes en els punts on hi hagi parades de 

transport públic i col·lectiu, als equipaments, especialment els docents i a la zona 

comercial (casc urbà).  
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Esquema 8. Xarxa d’itineraris per a bicicletes. Aquests itineraris connecten els diferents àmbits de 

desenvolupament municipal, tot prioritzant aquells amb major mobilitat generada. Els aparcaments de 

bicicletes se situen en relació a les parades d’autobús, nodes de transport públic i col·lectiu i equipaments.  
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4.5.1. Disseny de l’oferta per a bicicletes 

Tot i que, de forma genèrica, qualsevol tipus d’oferta per a bicicletes s’ha mencionat com 

a carril bici, existeixen diversos tipus, en funció de la seva localització i característiques. 

Es proposa una oferta específica per aquest mode de transport del tipus carril bici 

protegit.  

Les vies específiques per a ciclistes (segregades) estan especialment indicades a les vies 

bàsiques, on el decalatge de velocitat de circulació entre vehicles i bicicletes pot provocar 

problemes de seguretat. Pel contrari, en vies amb prioritat per a vianants o vies de zona 

30 és compatible la circulació entre diferents tipus de vehicles.  

Els diferents tipus de carril per a bicicletes que es plantegen són els següents : 

• Carrils bici protegits 

• Carrers de convivència 

4.5.2. Carrils protegits per a bicicletes 

Un carril bici protegit consisteix en una calçada exclusivament reservada a les bicicletes 

i amb separació física de la circulació del trànsit motoritzat. 

Normalment els carrils bici segueixen el mateix traçat de la via principal, i el fet d’estar 

el carril protegit, permet incrementar la seguretat en els desplaçaments dels ciclistes. 

En principi, en aquest tipus de carril, la circulació dels vianants i dels patinadors no està 

autoritzada. 

Aquests carrils bici poden ser: 

•  Unidireccionals: Els carrils es disposen a cada costat de la calçada principal. 

•  Bidireccionals: Els carrils es disposen junts en un sol costat de la calçada. 

El carril bici protegit està indicat quan l’itinerari transcorre al costat d’una via amb una 

intensitat de trànsit important, una velocitat elevada del trànsit motoritzat o en un 

percentatge significatiu de vehicles pesants. Així com també en les immediacions dels 

equipaments escolars. 

Es recomana que els elements de protecció del carril bici siguin suficientment sòlids, per 

tal d’evitar una possible intrusió dels vehicles que circulin per la calçada principal sobre 

la via reservada als ciclistes. 
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També s’han d’evitar materials que presentin superfícies tallants, per evitar el perill que 

representen aquests materials en el cas de caigudes. 

 

 
 

 

Segons el Manual per al disseny de Vies Ciclistes de Catalunya, editat pel Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (2007), l’amplada 

mínima per a un carril protegit bidireccional en zones interurbanes és de 2,50 m, mentre 

que l’amplada recomanable és de 3,00 m. Pel que fa als carrils protegits bidireccionals en 

zones urbanes, l’amplada mínima és de 2,00 m però l’amplada recomanables és de 2,50 

m.  

Pel que fa a la senyalització vertical que es disposa en els espais destinats a la circulació 

de bicicletes, s’utilitza en l’actualitat en vies urbanes la “R-407a”, d’inici i final de la via 

específica (“Via reservada per a bicicletes o via ciclista). Aquesta senyal determina 

l’obligació per als conductors de bicicletes de circular per la via on a l’entrada es trobi 

situada i prohibició als demés usuaris de la via d’utilitzar-la. 
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4.5.3. Carrers de convivència 

Els carrers de convivència, que formarien també part de la xarxa de carrils bici del 

municipi,  són aquelles zones de circulació, en les quals els vianants poden utilitzar tota 

la zona de circulació i tenen prioritat en tota la calçada 

Aquests carrers també són adequats per a la circulació de bicis, però amb uns 

condicionants de velocitat màxima (20 km/h) i de prioritat sempre per al vianant, ja que 

els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació, i els jocs i esports estan autoritzats. 

En aquest cas, no hi ha cap separació física entre les persones usuàries, és la cohabitació 

entre els vianants, les bicis i els cotxes. 

El carrer esdevé un element que contribueix a dinamitzar el barri, un punt de trobada per 

a la gent gran, un espai de joc per als nens, una zona per passejar o anar amb bicicleta, 

sense impedir, però, la circulació viària en els casos d’accés dels veïns i els locals. La 

urbanització i la senyalització d’un carrer de convivència ha de mostrar clarament que, 

els vehicles ocupen sempre en el carrer un paper secundari en relació amb els vianants.  

La senyalització del carrer de convivència és determinada pel reglament de circulació, i 

es realitza amb els senyals S-28 i S-29 que es col·loquen a l’inici i al final del carrer i en 

totes les seves incorporacions en les diferents cruïlles. 

Aquestes senyals indicaran als conductors les condicions especials de circulació en 

aquests carrers. 

 

 
 

4.6. XARXA BÀSICA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE VEHICLES  

La xarxa bàsica d’itineraris per a vehicles coincideix amb la xarxa definida per 

l’estructura viària del Municipi proposada en el Pla. Seguint els criteris fixats pel Decret 

344/2006, la xarxa ha de garantir la continuïtat i connectivitat dels itineraris amb els 

municipis veïns; i per tant, cal que uneixi indrets generadors de desplaçaments com són: 
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estacions de transport col·lectiu, equipaments sanitaris, educatius i administratius, 

zones comercials i espais de forta concurrència de persones.  

Aquesta xarxa d’itineraris es configura a partir d’unes vies d’accés, uns eixos 

longitudinals i uns anells viaris.  

Les vies d’accés estan formades per la xarxa de caràcter territorial o general, entre el 

municipi de Palau-solità i Plegamans, els municipis llindars i la resta del territori català, 

i la formen: la C-59 i la seva variant (situada a l’est del municipi) i la carretera C-155 de 

Sabadell a Granollers.  

Els eixos longitudinals (coincidents en gairebé totes les xarxes citades anteriorment), 

formen part de la xarxa que estructura el territori local i dóna servei als diferents barris. 

Són vies amb les dimensions apropiades per absorbir el trànsit rodat i amb una 

continuïtat i una longitud que permeten la comunicació entre les diferents 

urbanitzacions, tal com són: l’Av. de Catalunya, que compleix una funció estructurant i 

de distribució en el poble, el Passeig de la Riera i el Camí de la Serra.  

Els anells viaris d’aquesta xarxa la formen els vials que ordenen i estructuren localment 

el trànsit, i donen servei intern als diferents barris en continuïtat amb els vials de primer 

ordre, tancant anells i acabant de consolidar la trama urbana.  

Les connexions perpendiculars entre l’Av. de Catalunya i el Passeig de la Riera, 

conformen diferents anells al llarg del municipi. En el cas dels barris de ponent, el 

passeig de la Carrerada actua també com a via d’accés a la Sagrera, Montjuic i els nous 

sectors de l’antic camí de Can Clapés. La furura via de Can Cladelles, amb el pont de 

Pompeu Fabra possibilitarà una nova alternativa de trànsit i  d’accés a la Sagrera i a la 

resta de barris de ponent. 

La previsió d’aparcaments es vincula al desenvolupament dels nous àmbits, 

especialment en els sectors on es generen el major nombre de desplaçaments, que com 

s’ha senyalat al començament de la memòria corresponen principalment als sectors del 

Camí del Molí, Llevant i Can Valls. També es proposen aparcaments vinculats als 

intercanviadors i als equipaments.  
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Esquema 9. Xarxa bàsica d’itineraris de vehicles. 

Aquests itineraris es dibuixen seguint la xarxa de primer i segon ordre  de l’estructura viària del POUM. Es 

situen diferents àrees d’aparcament en relació als àmbits amb major mobilitat generada i equipaments.  
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4.7. XARXA D’ESTRUCTURA GENERAL 

La definició dels itineraris de cadascuna de les xarxes dels apartats anteriors ens permet 

fer una aproximació més complerta a les necessitats de mobilitat actuals i a les 

generades per les futures previsions del Pla. 

Aquesta visió de conjunt possibilita la continuïtat dels itineraris principals amb la resta 

de xarxes del municipi i amb els municipis veïns. 

Com a procediment per a determinar els itineraris principals de les corresponents xarxes 

de vianants, transport públic i col·lectiu, bicicletes i vehicles, s’han comparat i contrastat 

els diferents recorreguts per a fer una valoració de les relacions que existeixen entre 

unes i altres.  Més que definir uns itineraris principals per separat, s’han treballat les 

xarxes en el seu conjunt, per a determinar uns itineraris que es complementen entre si, 

a partir d’una jerarquització dels recorreguts. 

La xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles s’ha donat per suposada a partir de la 

estructura viària del Pla, prioritzant en aquest cas, el funcionament de les xarxes 

d’itineraris de vianants, transport públic i col·lectiu i de bicicletes.  

L’esquema de la xarxa general, en funció d’una sèrie de conceptes prioritaris, el conjunt 

dels quals determinen la xarxa, es sintetitza de la següent manera:  

• Eixos longitudinals 

Els eixos longitudinals es consideren els més importants per la seva relació 
amb les xarxes de transport públic i col·lectiu interurbà, i per tant, per la seva 
funció com a eixos estructurants de la xarxa de mobilitat del municipi (ex. 
Passeig de la Riera, Av. de Catalunya,…) 

• Eixos transversals 

Els recorreguts transversals articulen els eixos mencionats anteriorment 
donant accés a les diferents zones del municipi (ex. c/Arquitecte Falguera i el 
pont de Sant Roc, la Carrerada, c/Can Llonch,…) 

• Recorreguts de connectivitat als barris localitzats llevant i ponent 

Aquesta categoria, prioritza els itineraris principals del transport urbà, 
articulant els diferents barris del municipi a partir de recorreguts transversals 
explicats anteriorment.  

• Parc lineal Riera de Caldes  

La Riera de Caldes és un element clau i estructurant del municipi. Aprofitant 
la previsió d’un parc lineal, es considera fonamental preveure uns itineraris 
principals de vianants i de bicicletes complementaris als eixos longitudinals, 
entenen que a més de la seva funció de connectivitat, tenen un paper 
important com a activitats vinculades al lleure.  
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• Itineraris principals de vianants 

Dels itineraris principals de vianants no continguts als itineraris principals 
mencionats s’han prioritzat els localitzats a la franja central del municipi, 
particularment al centre o casc urbà on es concentra l’activitat comercial.  

• Itineraris principals de bicicletes  

Dels itineraris principals de bicicletes no continguts als eixos anteriors s’han 
prioritzat els que connecten amb el sòl no urbanitzable. S’indica un 
recorregut de bicis paral·lel a l’itinerari del transport públic per a connectar 
aquest trajectes amb la xarxa principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 10. Xarxes d’itineraris principals. Aquest gràfic sintetitza els itineraris principals de les xarxes de 

vianants, bicicletes i transport públic i col.lectiu. En vermell, es marquen els itineraris principals on 

coincideixen les tres xarxes en sentit paral.lel a la Riera de Caldes; en taronja, les tres xarxes en sentit 

transversal que connecten els itineraris principals de transport públic, dibuixat en groc, els itineraris principals 

de vianants i bicicletes; en blau i gris, coincideixen en el recorregut vinculat al parc linial de la Riera.  
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4.8. DIRECTRIUS DE L’ESTACIONAMENT 

El POUM de Palau-solità i Plegamans contempla zones d’estacionament en el sistema 

viari, així com totes aquelles dotacions necessàries d’estacionament, tal i com marca el 

Decret, en funció de les diverses activitats que es desenvolupin en cadascun dels 

sectors. Els nous desenvolupaments han de contemplar les dotacions d’aparcament que 

marca el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. Totes aquestes dotacions o reserves mínimes a contemplar pel 

POUM venen determinades en els apartats següents. 

4.8.1. Aparcament de bicicletes 

S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de bicicletes situades fora de 

la via pública, en funció de les activitats i usos del sòl, llevat d’aquells supòsits en què es 

justifiqui l’adopció de valors inferiors.  

Aquestes reserves mínimes d’aparcament de bicicletes són les següents: 
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4.8.2. Aparcament de vehicles 

S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de vehicles situats fora de la 

via pública:  

 

 

4.8.3. Càrrega i descàrrega 

El decret estableix les següents dotacions mínimes: 

• Els locals comercials han de destinar per a magatzem un mínim d’un 10% 

del sostre, a l'interior de l’edifici o a terrenys edificables del mateix solar, 

llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves característiques 

especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem 

per als seus productes. 

• Als projectes de grans o mitjans establiments comercials d’establiments 

comercials s’ha de tenir en compte que: 

Han de disposar, en cas de superfícies de venda superior a 1.300 m², 

d’un moll o d’un espai mínim de 3 x 8 m de càrrega integrat a la 

instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar. 

A partir de 1.301 m² fins a 5.000 m² de superfície de venda, s’ha de 

disposar d’un altre moll addicional de les mateixes característiques i 

un altre més per cada un dels següents 10.000 m². 

A partir de 5.000 m² de superfície de venda hauran de disposar un 

altre moll addicional per cada 1.000 m² de superfície de venda. 

• Per altra banda, s’han de contemplar les següents reserves de places de 3 

x 8 m a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 

Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 
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plaça per cada 8 establiments. 

Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m² de sostre. 

4.9. MESURES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 

A més de les actuacions anteriors, a continuació es plantegen una sèrie de directrius 

relatives a l’esquema i disseny viari, a tenir en compte en el desenvolupament tan dels 

plans parcials com de renovació urbana del sòl ja consolidat : 

• Convertir en sentit únic la majoria de carrers no considerats dins de la xarxa 

bàsica de vehicles. 

El sentit únic, des de la perspectiva de la seguretat viària, és més adient 

que el doble sentit, principalment a les vies locals. Els sentits únics 

provoquen una disminució dels punts de conflicte en les interseccions. A 

partir d’aquí es planteja a mig termini la conversió en sentit únic de la 

majoria de carrers de la població. Aquesta actuació també permet guanyar 

espai pel vianant i per l’aparcament.  

 

Punts de conflicte en encreuaments de doble o sentit únic 

 

 
 

Directrius recomenades pel RACC basades en estudis previs 

 
 

• Establir mesures de pacificació per evitar un excés de velocitat. 

L’objectiu és que no hi hagi un tram superior als 250 m, en el cas de la 

xarxa bàsica i de 150 m en el cas de les vies locals, sense un element 

limitador de velocitat. No obstant, la implantació de l’element reductor més 

adient necessitarà d’un estudi de detall. Per a regular les interseccions de 

dues vies de doble sentit de circulació, realitzar la distribució del tràfic rodat 

i la pacificació o reducció de la velocitat, la rotonda constitueix l’element 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

66 
 

més adient.  

A les vies locals o altres tipus d’interseccions es podrien plantejar altres elements 

limitadors, tal i com es mostra al quadre següent: 

 

 
 
 

4.10 PROPOSTA DE FINANÇAMENT 

Pel què fa als temes de finançament aquests hauran de determinar-se en el moment 

d’execució dels plans parcials. El finançament de les infraestructures seran costejats 

pels promotors de cada un dels sectors. A continuació es recullen els articles del Decret 

344/2006, en matèria de finançament: 

19.1. "L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada ha d’incorporar una proposta de 

finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la nova 

actuació i establir la obligació de les persones propietàries, en els termes fixats per la 

legislació urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, així com les 

infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de 

circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes, quan sigui 

necessari com a conseqüència de la magnitud de l’actuació." 
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19.2. "L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada també ha d’incorporar l’obligació de 

les persones propietàries de participar en els costos d’implantació de l'increment de 

serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del 

servei de transport públic de superfície en proporció a l'increment del nombre de línies o 

perllongament de les existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 

d’aquest Decret. Les administracions han de vetllar perquè aquest finançament es 

destini a les administracions competents en matèria de transport segons l’àmbit 

territorial." 

19.3."L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada ha d’incorporar l’obligació de les 

persones promotores d’una implantació singular d’assumir, en els termes fixats per la 

legislació urbanística, i a més de l'expressat a l’article 19.2 d’aquest Decret, el cost de la 

urbanització de la prolongació de la xarxa de vehicles, la xarxa d’itineraris principals per 

a vianants, la xarxa d’itineraris de transport col·lectiu de superfície i la d’itineraris per a 

bicicletes des on estiguin urbanitzades fins a la implantació singular. Com a mínim s’ha 

de garantir la continuïtat de totes les xarxes fins els accessos als sistemes de transport 

d’infraestructura fixa i fins al centre del nucli urbà." 

19.4. "L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada ha d’incorporar la previsió que, en el 

cas que per satisfer el requeriment de distància màxima a l’accés d’una infraestructura 

fixa de transport col·lectiu calgui la construcció d’una nova estació, el cost de l’obra civil 

i de l’arranjament dels accessos amb l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda anirà a càrrec de les persones promotores de la implantació singular, en els 

termes previstos per la legislació urbanística." 

És d’especial atenció incidir que el finançament no només serà de les obres a realitzar en 

el propi sector sinó també d’aquelles infraestructures necessàries per connectar el sector 

amb la xarxa bàsica dels diferents modes de transport (vianants, bicicletes i vehicles). 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del municipi de Palau-solità i Plegamans 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 

HORARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC 
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Itinerari del bus urbà 
 

 
 

Itinerari del bus interurbà nocturn 
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Itinerari del bus interurbà direcció Mollet 
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Itinerari del bus interurbà direcció Sabadell 
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Itinerari del bus interurbà direcció a Barcelona (per autopista) 
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Itinerari del bus interurbà direcció a Barcelona (per carretera) 
 
 

 




