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1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

1.1 Antecedents i Justificació de l’estudi 

En els darrers, s’han instal•lat en aquest àmbit un gran nombre d’empreses, trobant-se en l’actualitat en un 
alt nivell d‘ocupació, i, es preveu que a curt termini, s’implantin noves empreses i que s’arribi a una ocupació 
de gairebé el 100% de la seva capacitat. 

La ubicació estratègica d’aquest, al costat de la C-33, la C-17 i de la AP-7, amb accessos molt propers a 
l’àmbit, a atret a grans i petites empreses tant nacionals com internacionals, que veuen aquest punt com 
una oportunitat per a la connexió amb el territori espanyol i amb el Sur de Europa. 

Aquesta situació a comportat que les empreses instal•lin en aquest punt principalment els seus centres de 
logística i distribució, el que a  nivell de mobilitat provoca que es generin grans volums de trànsit, tant de 
camions de diferents tipologies i furgonetes lligats a aquests processos, com dels propis treballadors de les 
empreses que solen confluir en les hores punta.   

En aquest sentit, en els darrers anys ja s’han registrat problemes de trànsit en les connexions entre l’àmbit i 
les grans xarxes, i actualment, ja hi han punts on es formen retencions que afecten el trànsit de les trames 
urbanes del voltant i, en alguna ocasió, també a algunes de les calçades de les xarxes principals.  

Concretament, aquests s’accentuen en la rotonda de la Vinyota on desemboca la sortida de l’AP-7 i la C-17 
on, segons un estudi realitzat, el 75% dels vehicles que circulen per aquesta rotonda no tenen origen ni 
destí a Mollet, sinó que són vehicles procedents de la C-17 o l’AP-7 que van en direcció a Martorelles. 

Pel que fa al funcionament d’aquesta, Carreteres, per la seva banda, ja ha manifestat aquest juliol, que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà abans d’acabar aquest any el projecte de millora de 
l’enllaç de la Vinyota que connecta la C-17 i l’AP-7 amb l’àmbit. 

La proposta passa per desviar el trànsit que prové de l’AP-7 perquè no desemboqui directament a la 
rotonda. En l’estudi, la Generalitat “analitzarà les millores solucions per a l’enllaç de la Vinyota” que 
quedaran recollides al projecte que es redactarà a finals d’any. L’objectiu és poder licitar les obres a principi 
de 2018. 

Part del flux de trànsit que es dirigeixi cap a Martorelles, es troba vinculat a l’accés als polígons del àmbit 
d’estudi, on inicialment no es preveuen millores i on també s’han començat a detectar problemàtiques en les 
rotondes de l’accés immediat  i en algunes interseccions. 

Amb el desenvolupament de les noves empreses, es preveu un increment de desplaçaments que junt amb 
els fluxos actuals, podrien empitjorar la situació i arribar a impactar de forma negativa en algunes 
infraestructures i xarxes que en l’actualitat ja es troben lleugerament saturades o on ja es registren petites 
problemàtiques. 

També, cal destacar que degut a la facilitat d’accés en vehicle privat i a la minsa oferta d’accessibilitat en 
altres modes més sostenibles, la majoria dels treballadors de l’àmbit accedeixen en vehicle privat, 
incrementant més les problemàtiques de trànsit especialment en les hores punta. 

En aquest context, esdevé molt recomanable, la creació d’un Pla de Mobilitat vinculat a aquest àmbit que 
avaluí la mobilitat actual i futura i defineixi les directius i actuacions a realitzar per garantir la correcte 
absorció de la mobilitat, sense generar cap impacte negatiu sobre les diferents xarxes i les diferents 
rotondes del sector, més enllà de la de la Vinyota. 

A més a més, també es fa necessari que aquest Pla, defineixi les directius per obtenir un canvi en els hàbits 
de mobilitat dels treballadors, així com l’adequació i accessibilitat de les xarxes i itineraris per a la mobilitat 
sostenible per obtenir un traspàs modal del vehicle privat cap a aquests modes. 
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1.2 Marc normatiu 

La Llei de la mobilitat 9/2003, de 13 de juny, aprovada pel Parlament de Catalunya i pionera dins de l’Estat 

espanyol, ha assentat les bases per a un nou model de planificació i gestió de la mobilitat. Un dels objectius 

d’aquesta llei (capítol I, article 3a) és: “Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les 

polítiques de mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament 

l’accessibilitat als centres de treball (...) amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura 

possible.” 

Per assolir aquest objectiu, la llei estableix diferents instruments de planificació, entre els quals figuren els 

plans de mobilitat urbana. La disposició tercera de l’article novè de la llei indica: “El contingut dels plans de 

mobilitat urbana (...) ha d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial”. Igualment, la 

disposició addicional tercera de la llei diu: “En el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei, el Govern, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, ha d’elaborar un pla de mobilitat específic per 

als polígons industrials (...)” Aquesta disposició addicional va entrar en vigor, doncs, el dia 13 de juliol de 

2006. 

Per donar suport aquesta llei, el Govern de Catalunya va aprova, amb data de 19 de setembre de 2006, el 

Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest decret té l’objectiu 

d’establir quan i com s’han d’incorporar estudis de mobilitat generada als diferents instruments de 

planificació i projectes, entre els quals hi ha els que fan referència als polígons industrials. En aquest 

context, també cal destacar l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia catalana, signat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, els sindicats i les 

organitzacions empresarials. En aquest acord, els signants es comprometen a dissenyar plans d’accés 

sostenible als principals polígons industrials. 

Malauradament encara s’està en camí per obtenir una definició jurídica que indiqui quan una agrupació 

d’empreses passa a ser considerada com a polígon industrial i, per tant, com una entitat diferenciada que ha 

de tenir un pla de mobilitat propi. El decret 344/2006 de 19 de setembre representa un primer pas en 

aquesta direcció. 

El pla de mobilitat és un instrument de planificació, establert per llei (article 5è de la Llei 9/2003, de 13 de 

juny, de la mobilitat), per al desenvolupament de les directrius nacionals de mobilitat en un àmbit territorial 

concret.  

Els plans de mobilitat han d’establir objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Són 

per tant un element clau per al desenvolupament d’una mobilitat més sostenible als polígons industrials, ja 

que n’augmenten la qualitat de vida dels treballadors i contribueixen de manera equilibrada a l’augment de 

la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic. 

Una política de mobilitat sostenible ha de buscar solucions de transport que consumeixin menys recursos 

naturals no renovables i afectin en menys mesura el medi natural. En aquest context, un dels principals 

objectius ha de ser la reducció dels desplaçaments en modes motoritzats individuals (en particular, vehicle 

privat) i la promoció dels desplaçaments no motoritzats o en transport públic. 
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1.3 Objectius, metodologia i fases 

L’objectiu del Pla de Mobilitat és determinar la mobilitat actual i futura d’aquest àmbit i l’impacte que genera i 

que podrà arribar a generar sobre les xarxes internes i de connexió amb l’àmbit, i garantir la adequada 

absorció d’aquesta mobilitat causant el mínim impacte negatiu. 

Un altre dels objectius clau, és la definició de propostes d’actuació que garanteixin aquesta adequació i que 

a més fomentin l’ús de modes més sostenibles en els desplaçaments dels treballadors de l’àmbit. 

Centrant-se en aquests objectius generals, els subjectius són: 

 Identificar els principals paràmetres que configuren la mobilitat actual i futura a la xarxa viària interna i 

de connexió, al transport públic, i als itineraris de vianants i ciclistes. 

 Definir la mobilitat generada i atreta tant actual, com futura que esdevindrà el desenvolupament de la 

totalitat d’activitats previstes: càlcul dels fluxos generats, distribució dels desplaçaments i del trànsit. 

 Establir els principals criteris que han de regir la definició de l’oferta de transport i mobilitat. 

 Analitzar la potencialitat de l’ús de transports alternatius al cotxe privat per part dels treballadors: 

 Autobús 

 Bicicleta 

 A peu 

 En més detall s’haurà d’avaluar aspectes relacionats amb l’encaix urbà i metropolità del sector com en 

relació amb les infraestructures metropolitanes i amb d’altres sectors industrials propers. 

 El paper de les vies internes i perimetrals del sector en l’accés i les sortides del mateix. 

 La capacitat del transport públic i l’accessibilitat de vianants i bicicletes a des de l’exterior i a l’interior 

per tal de disminuir l’ús dels vehicles privats. 

 La capacitat i limitacions de les vies d’accés al sector i de les seves interseccions per permetre el 

moviment de diversos tipus de transport de mercaderies. 

 

La metodologia s’estructurarà a partir de 6 fases diferenciades: 

Fases de treball 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Des de la fase 3 fins a la fase 6, l’estudi es realitzarà distingint entre mobilitat interna als PAE’s objecte de 

l’estudi i mobilitat de connexió des d’aquests fins a l’accés a les grans xarxes existents: AP-7,C-33 i C-17. 

Definició de 
l’àmbit d’estudi 

Caracterització 
de l’activitat 
econòmica 

Caracterització 
de la mobilitat 

oferta i 
demanda

Avaluació de 
l’impacte de 
la mobilitat

Diagnosi
Propostes de 

d’actuació

MOBILITAT INTERNA ALS PAEs

MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB GRANS XARXES

1 2 3 4 5 6
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2 ÀMBIT D’ESTUDI 

El present Pla de Mobilitat, s’adscriu al polígon de Martorelles, però donat que aquest està integrat en el 

continuo de polígons amb Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès, delimitats entre el Riu Besos i 

la carretera BV-5001 (Carretera de la Roca), en alguns aspectes del pla també es tindrà en compte la 

mobilitat d’aquest àmbit.  

Els tres municipis formen part de la comarca del Vallès Oriental, conformada per 39 municipis i amb 

capitalitat a Granollers. Els tres municipis limiten entre si i a l’hora amb altres municipis veïns com Mollet, la 

Llagosta, Montmeló, Santa Maria de Martorelles i Vilanova del Vallès, tots ells pertanyents a la mateixa 

comarca. 

En relació amb l’exterior, presenten una situació privilegiada en termes de centralitat territorial, a uns 12 km 

de Granollers i a 25 km de Barcelona, 15 km de Sabadell i 30 km de Mataró, i també de mobilitat, donat que 

es troben situats als voltants de les autopistes AP7, C-17 i C-33. 

Situació de l’àmbit d’estudi  

 

L’àmbit objecte del Pla, té una superfície total de 115 ha
 
i una superfície de sostres de 23,58 m2, els PAES 

annexes de Sant Fost i Montornès suposen 36 i 43 ha. 

Polígon Industrial Municipi Superfície total (m2)* Superfície sostres (m
2
) 

Martorelles Martorelles 115 ha 23,58 ha 

Can Baliarda Sant Fost de Campsentelles 36 ha - 

Can Bosquerons Montornès del Vallès 43 ha - 
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3 CARACTERITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

3.1 Activitat actual 

Actualment el polígon es troba amb una ocupació superior al 90% on agrupa un al voltant de 85 empreses 
vinculades a diferents sectors econòmics. 

Destaca la industria dedicada al metall, que és l’activitat principal de més del 46% de les empreses del 
polígon. 

Darrerament s’estan implantant activitats de logística i de transport que ha dia d’avui ja suposen més del 
8%, aquest tipus d’empreses mostren uns patrons molt diferenciats de l’industria clàssica donat que en una 
mateixa superfície disposen d’un nombre molt més elevat de treballadors. 

Distribució empreses segons activitats 

 

Font: AIVB 

 

3.2 Activitat prevista a curt/mig termini 

A curt termini es preveu el creixement del gran operador Logistic que s’ha implantat a l’àmbit, actualment 
disposa de 900 treballadors en una parcel·la d’uns 10.000m2. Tanmateix disposa d’un superfície construïda 
total de 30.000m2 (solar de 57.000 m2)  dels quals 20.000m2 encara no es troben en funcionament. 

Segons el director de la planta és preveu que a la primavera del 2.018 es posin en funcionament 10.000 m2 
més i es dupliquin els treballadors i que de cara a l’estiu es posin en funcionament els 10.000m2 restant el 
que suposarà que quan estigui en total funcionament la planta s’arribi als 2.400 treballadors i als 900 de 
camions diaris.  

A mig termini és preveu la implantació de noves empreses destinades a la logística, donat que actualment 
és disposa de dues naus logístiques en lloguer/construcció una de 9.718 m² construïts i una altre de 19.097 
m² de superfície.  

Aplicant les ràtios de volum de treballadors de les empreses logístiques actuals, la implantació de noves 
empreses podria arribar a suposar un increment de uns 2.600 treballadors més. 

 

 



6 

 
                                                          
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

4 CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA/ATRETA PEL 
SECTOR 

4.1 Generació de desplaçaments 

En aquesta fase es caracteritzaran a nivell de mobilitat i de generació/atracció de desplaçaments. 

Concretament caldrà caracteritzar per a cada tipologia d’empresa/activitat: 

 Superfície i distribució de superfícies segons ús (magatzem, zones de treball, zones de C/D de 

mercaderies, etc..) 

 Activitat/s que desenvolupa  

 Dades treballadors: Volum, residencia, calendari, horaris, torns, mode de transport habitual, 

característiques dels seus desplaçaments... 

 Visites externes atretes i generades (Clients, comercials, administratius, tècnics, neteja, manteniment, 

etc): Volum, freqüència, origen/destinació.. 

 Logística: Volum, horaris, freqüència i tipologia de vehicles que s’atrauen i/o es generen, gestió i 

funcionament, zones especifiques per aquestes activitats.. 

Aquesta informació d’obtingut a partir de 3 fonts: 

 Reunions amb els Ajuntaments implicats, amb la Diputació de Barcelona, amb la Generalitat de 

Catalunya, amb els Gestors dels Polígons, i amb tots aquells agents implicats que ens puguin aportar 

informació. 

  Dades i informació existent que ens faciliti les empreses, els gestors dels polígons i/o els promotors de 

l’estudi. 

 Campanya d’enquestes a les empreses i treballadors de l’àmbit, es realitzarà una campanya especifica 

per a l’estudi i es dura a terme a traves de l’enviament d’enquestes que es podran respondre “on line”. 

Pel que fa a la mobilitat futura de les parcel•les les quals es troben sense desenvolupar, a partir de 

l’edificabilitat màxima permesa, s’aplicaran les ràtios mitges de desplaçaments extretes de la mobilitat del 

propi àmbit. 

4.1.1 Campanya especifica d’enquestes 

Es proposa la realització d’una campanya d’enquestes “on line” als treballadors i les empreses de l’àmbit. Es 
realitzarà una campanya especifica per a l’estudi i es dura a terme a traves de l’enviament d’enquestes que 
es podran respondre “on line”. 

 

4.1.1.1 Enquesta empreses 

L’objectiu principal d’aquestes enquestes és caracteritzaran a nivell de mobilitat i de generació/atracció de 

desplaçaments per a cada tipus d’activitat a partir de la superfície, la tipologia de Jornada, el volum de 

treballadors i el volum de camions generats. Per aquest motiu en l’enquesta es va sol·licitar: • Superfície i 

distribució de superfícies segons ús (magatzem, zones de treball, zones de C/D de mercaderies, etc..)  

 Activitat/s que desenvolupa  

 Visites externes atretes i generades (Clients, comercials, administratius, tècnics, neteja, manteniment, 

etc.): Volum, freqüència, origen/destinació..  

 Logística: Volum, horaris, freqüència i tipologia de vehicles que s’atrauen i/o es generen, gestió i 

funcionament, zones especifiques per aquestes activitats..  

 Relació entre les superfícies i les activitats que si desenvolupen 

 Entre d’altres.. 
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Resultats: 

 Nivell de participació en l’enquesta  

Del total de les empreses als que se’ls ha enviat l’enquesta (a totes les que estan adherides a l’AIBV) en 

respòs 24 empreses, el que suposa una participació del 40% de les que s’han enviat i al voltant d’un 26% 

del total d’empreses a l’àmbit. Aquesta mostra suposa un error del +/- 11.93% 

 Treballadors, camions i superfície 

ID Empresa Activitat 
Superfície 
construïda 

Volum 
treballadors 

Volum 
camions/dia 

1 Logística 10.000 900 250 

2 Metall 10.000 74 0 

3 Metall 7.000 69 20 

4 Metall 400,1 3 5 

5 

Alimentació i 
begudes 500.000 400 100 

6 Químic 21.000 65 10 

7 Metall 6.720 35 30 

8 Metall 7.000 85 10 

9 Metall 7.500 79 20 

10 Metall 12.000 82 30 

11 Químic 2.000 13 10 

12 Metall 2.500 14 10 

13 Metall 3.000 41 20 

14 Farmacéutica 88.000 673 50 

15 Metall 954 46 5 

16 Metall 3.500 59 5 

17 transport 6.000 36 36 

18 Reciclatge 4539 11 10 

19 Metall 900 20 10 

20 Reciclatge 20.000 60 50 

21 Metall 16.000 335 30 

22 metall 27.000 320 20 

23 metall 650 9 5 

24 Farmacèutica 31.582 673 50 

A partir de els resultats s’han extret els ratis mitjos de volum de treballadors i de camions segons la tipologia 

d’activitat que desenvolupa cada empresa. 

Cal destacar que els darrers anys, molts dels polígons que han estat absorbits per creixements urbans, i HI 

hi ha una tendència de reconvertir industries clàssiques en polígons d’activitat econòmica/logística (on es 

desenvolupen activitats menys industrials) que generen, normalment, un volum de viatges més elevats, 

donat que en una mateixa superfície concentren molts més treballadors i en alguns casos amb hàbits 

diferents de mobilitat, pel que serà clau obtenir la situació d’aquests i especialment l’activitat que es preveu 

desenvolupar, amb l’objectiu de caracteritzar-los i definir propostes adients en fases posteriors. 

Activitat 

Volum 
treballadors 
per 100m2 

Volum 
camions/dia 
per 100m2 

Alimentació i Begudes 0,08 0,0 

Farmacèutica 2,13 0,2 

Logística 9,00 2,5 

Metall 1,42 0,4 

Químic 0,48 0,3 

Reciclatge 0,27 0,2 

Transport 0,60 0,6 

 

En l’anàlisi queda pales la diferencia en els patrons de l’industria clàssica i la nova industria tipus logística i 

serveis, on les ràtios de treballadors i camions per superfície en les activitats de logística són molt superiors 

a les industries clàssiques. 

En aquest sentit, un cop ponderada l’enquesta per els volums d’activitats actuals a l’àmbit la mitjana de 

volum de treballadors i de camions de les noves empreses triplica la industria clàssica: 
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 Dies de treball 

La majoria de les empreses treballen de dilluns a divendres a excepció de alguns tallers que treballen de 

dilluns a dissabte i de les empreses de logística, transport i farmacèutica que treballen els 7 dies de la 

setmana. 

Dies de treball mostra % Dies de treball 

Dilluns a Divendres 17 74% 

Dilluns a Dissabte 4 17% 

Dilluns a Diumenge 2 9% 

  24 100% 

 Jornada de treball 

El 46% de les empreses realitzen jornada intensiva, ja sigui de mati o distribuïda en torns (25 i 21% 

respectivament), en un 25% realitzen jornada intensiva els operaris i partida el personal d’oficines que 

suposen al voltant d’un 15% de la plantilla, únicament un 29% de les empreses realitzen jornada partida. 

Tipus jornada mostra Torns de treball Horaris amb més freqüència 
Volum desplaçaments mitjos  
per treballador 

Intensiva mati 6 25% 7 a 15h 2 

Intensiva torns 5 21% 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6h 2 

Intensiva + partida oficines / flexible 6 25% Oficines: de 9 a 14 i de 15 a 18h 2,3 

Partida  7 29% 7:30/8 a 13 i de 14/15 a 17/18h 2,8 

  24 100% Promig  2,4  
 

 Aparcament 

El 40% de les empreses conten amb places d’aparcament per a tots els treballadors. 

 

 Bus Empresa 

Únicament una de les empreses enquestades disposa d’un servei d’autobús pels  seus treballadors. 

 

4.1.1.2 Enquesta treballadors 

L’objectiu principal, d’aquestes enquestes és determinar els ratis de desplaçaments dels treballadors de les 
empreses actuals segons les diferents tipologies que es presenten al polígon,  així com els aspectes 
vinculats al repartiment modal i la distribució territorial: 

• Residencia 

• Calendari 

• Horaris 

• Torns 

• Cadena modal, Mode de transport habitual 

• Característiques dels seus desplaçaments 

• Entre d’altres.. 
 

 Nivell de participació en l’enquesta  

El polígon industrial de Martorelles actualment agrupa un total de 5.500 treballadors. El nivell de participació 

dels treballadors del 14%, ja que han col·laborat 780 treballadors. Aquesta mostra suposa un error del +/- 

5.47%. 
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4.2 Estimació de la mobilitat generada 

4.2.1 Escenari Actual  

A partir de la informació disponible de les diferents fonts s’estima que en l’actualitat el polígon de Martorelles 
conta amb un 5.700 treballadors que a partir de les ràtios establertes en els apartats anteriors suposen uns 
13.180 desplaçaments en un dia tipus feiner més 1.275 desplaçaments de visites el que suposen un total de 
14.455 desplaçaments en un dia tipus feiner. 
 

Activitat 
Volum treballadors 

per 100m2 
Volum mitja desplaçament 

per treballador 
 Desplaçament  

per 100m2 Volum treballadors 
 Total 

desplaçaments 

Industria Clàssica 1,9 2,4 4,56 4.700 11.280,00 

Logística 9 2 18 950 1.900,00 

Sub Total       5.650 13.180,00 

Visites   0.7  1.275 

Total     14.455 

4.2.2 Escenari previst a curt/mig termini 

Quan es desenvolupin els nous centres logístics previstos a l’àmbit en cas que mantinguin els patrons de 
treballadors i mobilitat de les empreses logístiques actuals, la mobilitat a l’àmbit podria incrementar en més 
de 9.000 desplaçaments diaris. 
 

Activitat 
Volum treballadors 

per 100m2 
Volum mitja desplaçament 

per treballador 
 Desplaçament  

per 100m2 Volum treballadors 
 Total 

desplaçaments 

Industria Clàssica 1,9 2,4 4,56          4.700                      11.280,00    

Logística 9 2 18          5.450                      10.900,00    

T Sub Total otal              10.150                      22.180,00    

Visites 
  

0.7 
 

1.335 

Total 
    

23.515 

 

4.3 Repartiment modal dels desplaçaments 

4.3.1 Escenari Actual  
 

Amb l’objectiu d’avaluar la diferencia en els patrons de mobilitat de les dos grans tipologies d’empresa, 
l’anàlisi de la mobilitat s’ha realitzat de forma diferenciada, tot i així cal destacar que els resultats pel que fa 
al repartiment modal són similars, amb gairebé un 90% de desplaçaments amb vehicle privat tanmateix en 
els que treballen en empreses de Logística s’incrementa la mobilitat a peu i en motocicleta donat que 
disposen de més treballadors de l’entorn i que la majoria són gent jove, per contra en les empreses d’altres 
activitats s’incrementa l’ús del tren. El 100% de les visites que es reben es desplacen en vehicle privat. 

 

A partir de la ponderació dels resultats per el volum de treballadors de cada tipologia s’obté el repartiment 
modal total de l’escenari actual al polígon i el volum de desplaçaments en cada mode 

 
A Peu + bicicleta Transport Públic Vehicle Privat Total 

% 4,4% 7,7% 87,9% 100,0% 

Volum desplaçaments dia  635     1.113     12.707     14.455    



10 

 
                                                          
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

 

Volum de vehicles 

A més, cal destacar que en ambdós casos al voltant del 80% dels desplaçaments amb cotxe es realitzen 
únicament amb el conductor. S’obté una ràtio de 1,15 persones per vehicle. 

A partir de la mobilitat actual i del ràtio d’ocupació podem determinar que al polígon accedeixen 6.203 
vehicles al dia, i que un 75% d’aquests conflueixen al mati que suposen 4.046 vehicles amb necessitat 
d’aparcar.  

 
Volum desplaçaments en 
cotxe (anada + tornada) 

Volum desplaçaments per 
sentit 

Ràtio ocupació vehicles dia 
Confluència vehicles 

mati 

         12.407             6.203               1,15                             5.394             4.046    

 

Volum de camions 

S’estima que en l’actualitat es generen uns 1.950 desplaçaments de camions, el 38% d’aquests són 
generats per les empreses logístiques tot i que únicament representen el 8%. 

 

Camions Sostres en ús (m2) ràtio (camions) 100m2 superfície volum camions dia 
Desplaçaments dia (anada + 

tornada) 

clàssica 172.026,20 0,35 602 1.204 

logística 14.958,80 2,5 374 748 

 
186.985,00 

 
976 1.952 

 

4.3.2 Escenari tendencial 

A curt/ mig termini es preveu el desenvolupament i implantació d’empreses destinades a la logística, donat 
que properament es posaran en funcionament 20.0000 m2 ja construïts d’una empresa actual i és preveu 
que es disposi de dues naus logístiques en lloguer una de 9.718 m² de sostres i una altre de 19.097 m² 
sostres, el que suposaran la generació de mobilitat de un total de 48.815,00 nous sostres destinats a la 
logística. 

Aplicant les ràtios de volum de treballadors de les empreses actuals, la implantació de noves empreses 
podria arribar a suposar un increment de uns 4500 treballadors més. 

Traduït en mobilitat aquest increment donats els patrons actuals podrien suposar un increment de 9.000 
nous desplaçaments al dia que suposa un increment del 65% de desplaçaments. 

 

 
A Peu + bicicleta Transport Públic Vehicle Privat Total 

% 4,4% 7,7% 87,9% 100,0% 

Volum desplaçaments 1.033 1.810 20.671 23.515 

 

D’acord amb l’escenari tendencial podrien arribar a suposar 3.325 nous vehicles amb necessitats 
d’aparcament, tanmateix seguint els patrons de jornades i torns de les activitats logístiques uns 1.100 nous 
vehicles al dia tindrien necessitats d’aparcament al mati (moment de màxima ocupació) 

A Nivell de camions si presenten les mateixes ràtios que l’operador actual es podrien arribar a generar 2.400 
nous desplaçaments de camions al dia més del doble dels actuals, suposaria un increment del 125%. 

 

Camions Sostres en ús (m2) ràtio (camions) 100m2 superfície volum camions dia 
Desplaçaments dia 
(anada + tornada) 

clàssica 172.026,20 0,35 602 1.204 

logística 63.773,80 2,5                    1.594                             3.189    

  235.800,00   2196,345 4.393 
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4.4 Repartiment temporal dels viatges generats 

Pel que fa a l’horari d’entrada al polígon cal destacar que un 71% dels treballadors inicien la jornada laboral 

entre les 7:00 i les 8:00h del matí. Durant aquesta franja horària, l’hora de major entrada de treballadors al 

polígon és les 8:00h, amb gairebé un 40% 

Pel que fa a l’horari de sortida dels treballadors cal destacar que existeix una menor concentració que en el 

cas de l’horari d’entrada. Entre les 14 i les 15 marxen el 25,3% dels treballadors, encara que la major 

concentració de sortida es produeix entre les 17:00 i les 18:00h. 

En aquest context les hores unta del polígon són de les 7:00 a les 8:00h on es concentra el màxim volum 

d’entrades i entre les 14 i les 15h on conflueixen entades i sortides i desplaçaments per anar a dinar. 

 

4.5 Repartiment territorial dels viatges generats 

L’origen dels treballadors del polígon de Martorelles és molt variat, De tota manera en destaquen Barcelona, 

Martorelles i Mollet del Vallès que, amb un 18%, 15% i un 13% respectivament, representen els principals 

orígens dels treballadors. 

Municipi Freqüència % 

Barcelona 142 18% 

Mollet del Vallès 103 13% 

Martorelles 118 15% 

Sant Fost 14 2% 

Montornès del Vallès 32 4% 

Vilanova del Vallès 4 1% 

Granollers 21 3% 

Parets del Vallès 14 2% 

Cardedeu 7 1% 

Altres Vallés Oriental 61 8% 

Vallès occidental 122 16% 

Barcelonès 39 5% 

Baix Llobregat 24 3% 

Maresme 22 3% 

Osona 7 1% 

Altres comarques 50 6% 

Total 780 100% 

 

En l’anàlisi territorial, cal destacar que el 80% dels residents a Martorelles, Mollet i Sant Fost es desplacen 

fins al polígon amb Vehicle Privat (Tot i no haver de realitzar altres activitats). 
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5 CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT: OFERTA I DEMANDA 

5.1 Accessibilitat en vehicle privat  

5.1.1 Caracterització de l'oferta actual : Descripció de la xarxa viària existent  

La xarxa local tant interna com l’entorn immediat al sector i les de connexió es caracteritzarà amb detall per 
tal d’identificar possibles punts conflictius fonamentalment pel que fa a la connexió amb la xarxa general i 
les seves interseccions. 

 

5.1.1.1 Xarxa viaria general 

L’àmbit es localitza en un nus estratègic de comunicacions i de grans xarxes, entre les autopistes C-33 
(d’entrada a Barcelona pel nord), l’AP-7 (França – Girona – Barcelona – Tarragona – València), la carretera 
C-17 (Ripoll – Vic – Barcelona) i molt proper a la C-59 (Mollet – Moià – C-25). 

Els principals grans eixos de comunicació dels PAEs amb el seu entorn són: 

 Autopista AP-7: És el gran eix de comunicació amb les capitals de la costa mediterrània i el sud de 

França. Travessa el municipi pel nord del nucli urbà, amb un traçat est–oest. 

 Autopista C-33: És la via ràpida que connecta el nord de la ciutat de Barcelona amb el sud del Vallès 

Oriental. Enllaça amb la AP-7 a l’alçada de Mollet i Montmeló. La trobem al límit sud-oest del municipi, i 

segueix un traçat sud-oest a nord-est. 

 Carretera C-17: És una via ràpida que en les proximitats de Barcelona, segueix un traçat paral·lel a la C-

33. També la trobem al límit sud-oest del municipi, i segueix un traçat des del sud-oest (Barcelona) cap 

al nord (cap a Vic i Ripoll). 

Tot i que no tenen consideració de grans xarxes com les anteriors, també cal considerar com a accessos 

principals a l’àmbit: 

 Carretera C-59: Carretera que comunica el Moianès amb el sud del Vallès Oriental. Enllaça amb la AP-7 

a l’alçada de Mollet i Montmeló. La trobem al límit oest de Mollet, i segueix un traçat sud–nord 

 La carretera B-500 (Conrreria) que creua el polígon de Sant Fost i uneix Mollet amb Sant Fost de 

Campsentelles, Tiana i Badalona 

 La carretera B-5001 (Carretera de la Roca) que uneix Barcelona i Granollers, i és el límit del Polígon. 

 Camí de Can Prat és la carretera principal que uneix Mollet amb la B-5001 
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Via 
Tipus  

Carrils per 
sentit IMD  

%vehicles 
pesats 

AP-7 Autopista nacional 3+3 43.949 22,8% 

C-33 Autopista autonòmica 3+3 44.721 6,99% 

C-17 Via rapida autonòmica 2+2 69.627 7,32% 

C-59 Carretera autonòmica  2+2 75.363,00 3,06% 

B-500  Carretera provincial 1+1 11.772 6,47% 

BV-5001 Carretera provincial 1+1 9.644,00   

 

5.1.1.2 Xarxa viaria interna 

Els dos principals accessos són el Camí de Can Prat, la carretera B-500 que concentren la majoria 
d’entrades i posteriorment es distribueixen segon origen i destí per la xarxa interna del polígon. 

Aquesta es caracteritza per estar formada majoritàriament per carrers de doble sentit amb aparcament als 
dos costats, el que facilita la distribució de forma força homogènia, la seva topologia es modifica segons la 
zona en que ens trobem: 

 Polígon Martorelles: la xarxa es totalment ortogonal  

 Polígon Sant Fost: La xarxa del polígon es troba limitada amb la zona urbana amb la que delimita 

 Polígon Montornès: La xarxa es troba condicionada per la fabrica de CocaCola, la qual ocupa una 
extensa superfície, aquesta genera que en alguns punts els carrers no tinguin continuïtat amb els 
del polígon de Martorelles, tot i així si que es permet la connexió pel carrer de la Verneda el qual 
articula longitudinalment tot el polígon 
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5.1.2 Itineraris d’accés 

Pel que fa als itineraris d’accés a l’àmbit des d’aquestes xarxes depenen de la procedència i la destinació 

dels vehicles. S’ha realitzat un anàlisis per l’accés i sortida d’aquestes gran xarxes de forma desagregada 

per a cada una d’elles depenent de l’origen i la destinació. 

La destinació s’ha dividit en els dos principals accessos al sector per la zona de Martorelles i per la de Sant 

Fost, la de Montornès no s’ha tingut en compte donat que utilitzen els mateixos itineraris que per accedir a 

la zona de la carretera de Can Prat, a excepció dels procedents de la B-5001 que poden entrar de forma 

directe des d’aquesta via. 

Origen 
Destinació 

Camí Can Prat (Martorelles) B-500 (Sant Fost) 

Barcelona 

Ap-7 
 

Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat 
Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat, agafa 
C-17 Sortida B-500 direcció Badalona 

C-33 / 
C-17 

C33: Sortida 1 (Mollet del Vallès/Sta. 
Perpetua/Caldes de Montbui/Cim Vallès) i 
empalma amb C-17 
C17: Sortida Montornès V./St. Fost 
C./Martorelles/Montmeló entra directa a 
Camí Can Prat 

C33: Sortida 1 (Mollet del Vallès/Sta. 
Perpetua/Caldes de Montbui/Cim Vallès) 
C-17: Sortida Caldes M./Sta. Perpètua 
M./Mollet V. Sud/AP-7 
C-33 / C-17: empalma amb C-59, Sortida N-
152z La Llagosta/Mollet V. Sud, fins a B-500 

Girona 
Ap-7 / 
C-33 

Sortida 15 en direcció C-17 La Llagosta, 
continua per Camí Can Prat 

Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat, agafa 
C-17 Sortida B-500 direcció Badalona 

Interior 
Catalunya 

C-17 
 

Sortida Montornès V./St. Fost 
C./Martorelles/Mollet V. Est 

Sortida B-500 direcció Badalona 

C-59 
 

Empalma amb AP-7, sortida 15 entra 
directa a Camí Can Prat 

Sortida N-152z La Llagosta/Mollet V. Sud, fins 
a B-500 

Barcelona 
Granollers 

B-5001 Accés per les rotondes d’aquesta via 

5.1.2.1 Itineraris de sortida  

Des de les grans xarxes 

Pel que fa als itineraris de sortida d’aquestes xarxes aquests depenen de la procedència i destinació dels 
vehicles. S’ha realitzat un anàlisis per sortida d’aquestes gran xarxes de forma desagregada per a cada una 
d’elles depenent de l’origen i la destinació. 

La destinació s’ha dividit en els dos principals accessos al sector per la zona de Martorelles i per la de Sant 

Fost, la de Montornès no s’ha tingut en compte donat que utilitzen els mateixos itineraris que per accedir a 

la zona de la carretera de Can Prat, a excepció dels procedents de la B-5001 que poden entrar de forma 

directe des d’aquesta via. 

Origen 
Destinació 

Camí Can Prat (Martorelles) B-500 (Sant Fost) 

Barcelona 

Ap-7 
 

Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat 
Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat, agafa 
C-17 Sortida B-500 direcció Badalona 

C-33 / 
C-17 

C33: Sortida 1 (Mollet del Vallès/Sta. 
Perpetua/Caldes de Montbui/Cim Vallès) i 
empalma amb C-17 
C17: Sortida Montornès V./St. Fost 
C./Martorelles/Montmeló entra directa a Camí 
Can Prat 

C33: Sortida 1 (Mollet del Vallès/Sta. 
Perpetua/Caldes de Montbui/Cim Vallès) 
C-17: Sortida Caldes M./Sta. Perpètua 
M./Mollet V. Sud/AP-7 
C-33 / C-17: empalma amb C-59, Sortida N-
152z La Llagosta/Mollet V. Sud, fins a B-500 

Girona 
Ap-7 / 
C-33 

Sortida 15 en direcció C-17 La Llagosta, 
continua per Camí Can Prat 

Sortida 15 entra directa a Camí Can Prat, agafa 
C-17 Sortida B-500 direcció Badalona 

Interior 
Catalunya 

C-17 
 

Sortida Montornès V./St. Fost 
C./Martorelles/Mollet V. Est 

Sortida B-500 direcció Badalona 

C-59 
 

Empalma amb AP-7, sortida 15 entra directa 
a Camí Can Prat 

Sortida N-152z La Llagosta/Mollet V. Sud, fins 
a B-500 

Barcelona 
Granollers 

B-
5001 

Accés per les rotondes d’aquesta via 
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Itineraris sortida:

Ap-7 direcció Barcelona

C-33/C-17  direcció Barcelona

Ap-7  direcció Girona

C-17  direcció a l’Interior 

B-5001 

B-500

C-59
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Itineraris sortida:

Ap-7 direcció Barcelona

C-33/C-17  direcció Barcelona

Ap-7  direcció Girona

C-17  direcció a l’Interior 

B-5001 

B-500

C-59
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5.1.2.2 Punts crítics de confluència d’itineraris 

En la anàlisi de la xarxa, s’han detectat un total de 7 punts crítics que caldrà analitzar de forma detallada en 
les fases posteriors: 

En les connexions entre les grans vies i el sector: 

1. Rotonda de la Vinyota (dechatlon): Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la C-17 des de 
l’interior i l’AP-7 des de Girona i des de Barcelona, i també és l’itinerari d’accés a la C-17/C-33 i a la 
AP7 en sentit Barcelona, el fet de que conflueixin tants itineraris fa que es generin habitualment 
retencions en les diferents entrades, donat que la rotonda no disposa de prou capacitat per absorbir 
tot aquest tràfic de forma optima. 

2. Rotonda accés a Mollet des de carretera de Can Prat encreuament entre Can Flaquer i rambla 
Pompeu Fabra: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la Ap-7 des de Girona i i els vehicles 
que van a agafar l’AP7 en sentit Barcelona a més de tot el trànsit que vol accedir i/o sortir de Mollet 

3. Rotonda sortida AP-7 des de Girona: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la Ap-7 des 
de Girona i l’AP-7. 

Part del tràfic pesat que es dirigeix al polígon des de l’AP7 (venint de Girona) accedeix a partir 
d’aquest itinerari, les dimensions minses d’aquest accés i rotonda genera que sovint no pugi 
absorbir el tràfic de vehicles pesats 

En al Sector: 

4. Accés al sector per Camí de Can Prat des de Mollet: es tracta d’un enllaç molt rígid només permet 
l’accés al polígon en un sentit, pel que tot el tràfic que vol accedir en l’altre sentit a d’anar fins a la 
següent rotonda (encreuament amb Sant Marti) i passa igual en les sortides. 

5. Rotonda Camí de Can Prat amb carrer de Sant Marti absorbeix els transits dels dos principals 
eixos del polígon 

6. Rotonda d’accés al Camí de Can Prat des de la B-5001  

7. Rotonda accés des de la B-500 amb carrer de Santa Rosa 

 

  

7 

6 

5 

4 

2 

3 

 

1 
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5.1.3 Caracterització de la mobilitat actual a la xarxa viària : Demanda  

Els treballs a realitzar per a la caracterització de la mobilitat a la xarxa viaria de l’àmbit s’agrupen en dos 

grups: 

 Aforaments existents d’altres estudis 

 Aforaments específics pel Pla de Mobilitat als Polígons 

Dades existents 

Amb l’objectiu de recopilar tots els estudis, dades i aforaments disponibles per a la caracterització del tràfic, 

s’han realitzat diferents consultes i reunions amb empreses del polígon, amb les entitats locals implicades i 

amb els gestors de l’àmbit on s’han recopilat tots els estudis que inclouen anàlisis de la mobilitat en vehicle 

privat a l’àmbit. 

Treballs de camp específics per l’estudi 

Amb l’objectiu de complementar i caracteritzar de forma adequada el funcionament de les vies de internes i 

de connexió en les quals no es disposava de dades, s’han realitzat aforaments específics per a l’estudi: 

Donat que era necessari avaluar especialment les vies perimetrals i els accessos a aquests de de les 

grans vies, així com la distribució interna al polígon i el funcionament de les rotondes de l’entorn, 

s’han realitzat: 

 13 Aforaments automàtics en punts estratègics: De 24 hores durant 2 dies (dijous 25 i divendres 

26 d’octubre) a les vies internes, perimetrals i de connexió amb els accessos i sortides de les grans 

vies. 

 3 aforaments manual en hora punta 2h de 7:00-9:00h + 2h de 12:30-14:30h. (dijous 25 d’octubre) 

a les rotondes susceptibles de patir afectacions vinculades a la mobilitat generada per els PAEs, 

amb l’objectiu d’avaluar de forma detallada la situació i la capacitat actual d’aquestes a través del , 

el mètode de càlcul de capacitat proposat per el CETUR, (High Capacity Manual 2014). 

Els períodes punta es van determinar a partir dels aforaments existents en altres estudis.  
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Situació Aforaments 

 

Detall Aforaments nus  

 

Aforaments: Proposats

Manuals

Automàtics

Aforaments: Existents

Manuals

Automàtics

X

N

2

3

1

1

4

1

7

10

11

1

12

13

8

9

X

N

6

3

2

5

2

4

3

5

6

7

8

2

3 
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Resultats 

Pels principals accessos s’estima l’entrada d’uns 42.000 vehicles al dia amb un percentatge de vehicles 

pesats del 10,9%. 

Els principals accessos són els de Camí de Can Prat i els de la B-500 que concentren un 70% de les 

entrades a l’àmbit.  Pel que fa als tràfics procedents de la B-5001, que representen el 30% restant, aquests 

es distribueixen entre els diferents accessos, tot i que també destaca l’accés pel Camí de Can Prat. 

Les puntes amb més transit es concentren entre  al matí entre les 7 i les 9 i al migdia entre les 12:30 i les 

14:30 del migdia. 

 

Analitzant les entrades i sortides en hores punta i la distribució interna del trànsit del polígon 

s’estima que un 35% d’aquest es troba vinculat al polígon i un 65% és del trànsit es de pas que no te 

origen ni destinació al polígon. 
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5.1.3.1 Intensitat Mitja Diària  

En el funcionament de la xarxa interna tot i que la majoria dels carrers són de doble sentit de circulació, 

destacant algunes asimetries, concretament, pel que fa a les vies horitzontals entre la B-500 i el Camí de 

Can Prat, el carrer de la Verneda (el més proper al riu) funciona principalment en sentit Sant Fost, i per 

contra el carrer Sant Marti (central) en sentit Montornès. 

Pel que fa a les vies verticals, com més s’aproximen a la B-500 més s’utilitzen en sentit el Carrer de la 

Verneda mentre que en les més properes a Can Prat el repartiment és força més homogeni amb una minsa 

tendència a incrementar-se en sentit el carrer de Sant Marti. 

 

 

5.1.3.2 Índex de Saturació en les hores de màxima demanda  

L’índex de saturació relaciona la capacitat de les xarxes amb la seva demanda, actualment el camí de Can 

Prat i l’accés a la B-500 mostren un índex de saturació gairebé al 80% de la seva capacitat tant en l’hora 

punta del matí com de la tarda, i especialment a les vies de connexió amb les grans infraestructures. 
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5.1.3.3 Anàlisis dels punts crítics en hora punta 

En l’anàlisi de l’oferta ja s’han detectat set punts crítics de confluència d’itineraris i on es poden generar 

retencions i/o problemes de capacitat que s’avaluen de forma detallada en l’hora punta dels dos períodes 

punta del polígon, al matí entre les 8 i les 9 i al migdia entre les 13:30 i les 14:30 del migdia. 

Concretament s’analitzen: 

En les connexions entre les grans vies i el sector: 

1. Rotonda de la Vinyota (dechatlon): Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la C-17 des de 
l’interior i l’AP-7 des de Girona i des de Barcelona, i també és l’itinerari d’accés a la C-17/C-33 i a la 
AP7 en sentit Barcelona, el fet de que conflueixin tants itineraris fa que es generin habitualment 
retencions en les diferents entrades, donat que la rotonda no disposa de prou capacitat per absorbir 
tot aquest tràfic de forma optima. 

2. Rotonda accés a Mollet des de carretera de Can Prat encreuament entre Can Flaquer i rambla 
Pompeu Fabra: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la Ap-7 des de Girona i i els vehicles 
que van a agafar l’AP7 en sentit Barcelona a més de tot el trànsit que vol accedir i/o sortir de Mollet 

3. Rotonda sortida AP-7 des de Girona: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la Ap-7 des 
de Girona i l’AP-7 

Part del tràfic pesat que es dirigeix al polígon des de l’AP7 (venint de Girona) accedeix a partir 
d’aquest itinerari, les dimensions minses d’aquest accés i rotonda genera que sovint no pugi 
absorbir el tràfic de vehicles pesats 

En al Sector: 

4. Accés al sector per Camí de Can Prat des de Mollet: es tracta d’un enllaç molt rígid només permet 
l’accés al polígon en un sentit, pel que tot el tràfic que vol accedir en l’altre sentit a d’anar fins a la 
següent rotonda (encreuament amb Sant Marti) i passa igual en les sortides. 

5. Rotonda Camí de Can Prat amb carrer de Sant Marti absorbeix els transits dels dos principals 
eixos del polígon 

6. Rotonda d’accés al Camí de Can Prat des de la B-5001  

7. Rotonda accés des de la B-500 amb carrer de Santa Rosa 

A més ple que fa a les principals rotondes que conformen els itineraris de connexió amb el sector i en les 

quals habitualment ja s’enregistren retencions s’ha realitzat un anàlisis dels nivells de servei per a 

quantificar les problemàtiques. 

Per aquesta anàlisi s’ha utilitzat el mètode de càlcul de capacitat proposat per el CETUR, (High Capacity 

Manual 2010), on s’introdueixen les dades d’intensitat obtingudes i els moviments aforats a partir de la 

distribució del trànsit per a les hores punta. 

El manual calcula el nivell de servei a les entrades de la rotonda i a la mateixa a partir de diferents variables: 

Nombre de carrils a les entrades i a la rotonda, intensitats d’entrades i sortides i intensitat de vehicles 

circulant a l’anell (calculats a partir dels moviments a la rotonda) i percentatge de vehicles pesats. 

A partir d’aquestes es calcula la capacitat real de la que disposa la via amb els tràfics introduïts en funció de 

la seva geometria i el tràfic circulant davant de la mateixa, i posteriorment la relació entre el volum de 

vehicles i la capacitat real obtinguda amb el tràfic definit. 

A partir de la relació entre aquest paràmetres i a traves de l’aplicació de formules logarítmiques definides pel 

mètode s’obté el temps de retard mitja en cada entrada i en el total de la rotonda. 

El nivell de servei és un indicador que relaciona la intensitat registrada amb la capacitat real que es podria 

arribar a assolir en un interval de temps, generalment una hora. S’avalua en funció del Volum de retard 

obtingut a cada entrada i el total. 
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Els nivells de servei de la rotonda es classifiquen mitjançant una escala entre A i F, on A significa una 

fluïdesa total i F el col•lapse de la intersecció. 

 

 

 

1. Rotonda de la Vinyota (dechatlon): Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la C-17 des de 

l’interior i l’AP-7 des de Girona i des de Barcelona, i també és l’itinerari d’accés a la C-17/C-33 i a la 

AP7 en sentit Barcelona, el fet de que conflueixin tants itineraris fa que es generin habitualment 

retencions en les diferents entrades, donat que la rotonda no disposa de prou capacitat per absorbir tot 

aquest tràfic de forma optima. 

 

Intensitat de vehicles en els accessos i sortides 
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Anàlisis del nivell de servei en les hores punta 

A partir de la distribució dels tràfics per aquesta alternativa s’ha realitzat una anàlisis de la capacitat de la 

rotonda a traves del volum de vehicles que realitza cada moviment: 

Distribució dels moviments a la rotonda en hora  

 

Av Teixidores / 
Pàrquing Dechatlon Camí Can Prat c/17 

Camí Can Prat 
(trama urbana) 

Moviment (segons sentit de circulació) 
8-9h 

13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Esquerra 

volum (veh/h) 0 96 68 94 715 626 2 37 

% Pesants 4,2% 0,0% 4,4% 4,3% 17,3% 15,3% 0,0% 5,4% 

Flux (veh/h) 0 104 77 107 912 785 2 42 

Recte 

volum (veh/h) 0 1 332 297 61 132 476 515 

% Pesants 0,0% 0,0% 5,7% 4,4% 3,3% 1,5% 6,7% 4,5% 

Flux (veh/h) 0 1 305 273 56 121 438 474 

Dreta 

volum (veh/h) 0 100 419 378 173 184 22 0 

% Pesants 0,0% 0,0% 16,0% 16,5% 2,9% 1,6% 9,1% 0,0% 

Flux (veh/h) 0 109 528 479 193 203 26 0 

 

 

Av Teixidores / 
Pàrquing Dechatlon Camí Can Prat c/17 

Camí Can Prat 
(trama urbana) 

 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Volum / Capacitat  
0,00% 77,73% 80,79% 88,06% 150,66% 159,29% 117,29% 131,69% 

Volum de retard (s/veh)  
12,31 58,35 20,17 32,55 935,30 1091,11 377,91 620,48 

Nivell de servei en cada entrada 
B F C D F F F F 

 

 8-9h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTALs/veh 504,53 561,02 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL F F 

 

La rotonda es troba en l’actualitat molt per sobre del límit de la seva capacitat, quan el dechatlon es 

posa en funcionament, empitjora el funcionament de l’entrada des de Martorelles. 
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A més, passat aquest tram, també cal destacar el trenat que es forma en l’accés al Camí de Can Prat 

des de la C-17, que conflueix amb les entrades al polígon de Can Prat. 
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2. Rotonda accés a Mollet des de carretera de Can Prat encreuament entre Can Flaquer i rambla 

Pompeu Fabra: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents de la AP-7 des de Girona i i els vehicles 

que van a agafar l’AP7 en sentit Barcelona a més de tot el trànsit que vol accedir i/o sortir de Mollet. 

Aquests itineraris són els que estableixen els navegadors. 
 

 
 

En aquesta rotonda es disposa de dos casuístiques diferenciades, degudes al tamany intern de la 

rotonda que únicament disposa de dos carrils i al tamany de les sortides, les quals únicament disposen 

d’un carril.  

Casuística 1 Accessos/sortides de camions: Si un camió vol entrar o sortir i en les entrades hi ha 

vehicles esperant per accedir, el camió no pot sortir de la rotonda donat que no disposa d’espai per 

girar, pel que s’atura a la rotonda per deixar accedir els vehicles i poder girar ell i això fa que la rotonda 

es col·lapsi. 
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Casuística 2 Grans camions circulant dins: Si el camió és dins, donades les dimensions de la 

rotonda i dels seus carrils interns, aquest ocupa els dos carrils i bloqueja les entrades i sortides, pel que 

els altres vehicles no poden accedir ni circular per dins, pel que es bloqueja la rotonda. 

 
 

Tot i així, per accedir a l’Ap-7 en direcció Tarragona, existeix des de la rotonda de la Vinyota un 

itinerari alternatiu per la C-17, pel qual els vehicles i especialment els camions podrien accedir. 

Aquest itinerari alternatiu, no es troba senyalitzat conjuntament amb la C-17, quan accedeixes 

des de Martorelles, és l’itinerari més òptim, donat que evita el pas pel centre de Mollet, en es 

disposa de rotondes de baixa capacitat i força saturades, a més de zones pacificades i a més 

evita que els vehicles tallin en la rotonda de la Viñota els vehicles procedents de l’AP-7. 
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3. Rotonda sortida AP-7 des de Girona i cap a Barcelona: Absorbeix l’entrada de vehicles procedents 

de la Ap-7 des de Girona i l’AP-7 

Part del tràfic pesat que es dirigeix al polígon des de l’AP7 (venint de Girona) accedeix a partir d’aquest 

itinerari, les dimensions minses d’aquest accés i rotonda genera que sovint no pugi absorbir el tràfic de 

vehicles pesats, es un itinerari poc funcional i lent, donat que transcorre per zones pacificades. 

Tanmateix, aquesta entrada des de l’AP7 i l’accés a aquesta rotonda i passant per les zones pacificades, 

presenten unes dimensions reduïdes per l’accés d’alguns camions de gran tonatge, la manca d’informació 

en la senyalització de l’AP-7 genera que alguns camions que accedeixen per primera vegada, accedeixen 

per aquesta i tinguin que realitzar maniobres que generen problemàtiques puntuals i cues en aquest punt. 
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4. Accés al sector per Camí de Can Prat des de Mollet: es tracta d’un enllaç molt rígid només 

permet l’accés al polígon en un sentit, pel que tot el tràfic que vol accedir en l’altre sentit a d’anar fins a la 

següent rotonda (encreuament amb Sant Marti) i passa igual en les sortides. 

La rigidesa d’aquest encreuament genera que el funcionament de la xarxa interna tot i que la majoria dels 

carrers són de doble sentit de circulació, destacant algunes asimetries, concretament, pel que fa a les vies 

horitzontals entre la B-500 i el Camí de Can Prat, el carrer de la Verneda (el més proper al riu) funciona 

principalment en sentit Sant Fost, i per contra el carrer Sant Marti (central) en sentit Montornès. 

Pel que fa a les vies verticals, com més s’aproximen a la B-500 més s’utilitzen en sentit el Carrer de la 

Verneda mentre que en les més properes a Can Prat el repartiment és força més homogeni amb una minsa 

tendència a incrementar-se en sentit el carrer de Sant Marti. 

 

 

4. Rotonda Camí de Can Prat amb carrer de Sant Marti absorbeix els transits dels dos principals eixos 

del polígon 

Intensitat de vehicles en els accessos i sortides 
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Anàlisis del nivell de servei en les hores punta 

A partir de la distribució dels tràfics per aquesta alternativa s’ha realitzat una anàlisis de la capacitat de la 

rotonda a traves del volum de vehicles que realitza cada moviment: 

Distribució dels moviments a la rotonda en hora  

 

Sant Marti (Costat 
Derbi) 

C. Carrerada 
Sant Marti (Costat 

Cocacola) 
Camí Can Prat 

Moviment (segons sentit de circulació) 
8-9h 

13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Esquerra 

volum (veh/h) 148 93 38 14 5 3 96 79 

% Pesants 16,5% 27,9% 21,9% 25,0% 50,0% 0,0% 7,9% 19,2% 

Flux (veh/h) 187 129 50 19 8 3 113 102 

Recte 

volum (veh/h) 67 49 814 722 3 0 646 895 

% Pesants 4,5% 6,3% 8,8% 6,8% 0,0% 0,0% 14,3% 7,4% 

Flux (veh/h) 62 45 749 664 3 0 594 823 

Dreta 

volum (veh/h) 59 42 54 13 32 78 70 81 

% Pesants 8,2% 14,3% 17,8% 27,3% 0,0% 2,0% 21,7% 20,8% 

Flux (veh/h) 69 52 69 18 35 86 93 106 
 

 

Sant Marti (Costat 
Derbi) 

C. Carrerada 
Sant Marti (Costat 

Cocacola) 
Camí Can Prat 

 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Volum / Capacitat  
57,69% 50,76% 110,33% 81,84% 10,85% 17,92% 75,22% 93,40% 

Volum de retard (s/veh)  
18,20 18,85 235,66 26,24 10,13 9,65 17,20 43,41 

Nivell de servei en cada entrada C C F D B A C E 

 

 8-9h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL s/veh 110,56 33,34 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL F D 

 

La rotonda en hora punta presenta uns nivells de servei deficients especialment en l’hora punta del matí 

presenta retencions en l’accés en sentit Mollet degut als vehicles que volen accedir al polígon pel Carrer 

de Sant Martí, mentre que en l’hora punta del migdia presenta retencions, tot i que menys importants en el 

sentit contrari. Aquestes congestions arriben a la següent rotonda. Actualment aquest accés degut a la 

disposició de l’aparcament únicament disposa d’un carril. 
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5. Rotonda d’accés al Camí de Can Prat des de la B-5001  

Intensitat de vehicles en els accessos i sortides 

   

Anàlisis del nivell de servei en les hores punta 

A partir de la distribució dels tràfics per aquesta alternativa s’ha realitzat una anàlisis de la capacitat de la 

rotonda a traves del volum de vehicles que realitza cada moviment: 

Distribució dels moviments a la rotonda en hora  

 
B-5001(Martorelles) Can Puig B-5001(Montornès)  Cerrerrada 

Moviment (segons sentit de circulació) 
8-9h 

13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Esquerra 

volum (veh/h) 148 148 5 1 15 55 104 209 

% Pesants 5,2% 4,8% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 11,5% 5,3% 

Flux (veh/h) 169 169 5 1 17 60 126 239 

Recte 

volum (veh/h) 252 168 95 24 197 175 23 43 

% Pesants 3,6% 3,6% 1,1% 4,2% 6,6% 5,7% 4,3% 4,7% 

Flux (veh/h) 232 155 87 22 181 161 21 40 

Dreta 

volum (veh/h) 8 7 79 25 233 171 308 414 

% Pesants 0,0% 0,0% 1,1% 4,2% 6,0% 11,1% 10,1% 6,0% 

Flux (veh/h) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

 

 
B-5001(Martorelles) Can Pui B-5001(Montornès)  Cerrerrada 

 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Volum / Capacitat  
42,81% 41,13% 26,93% 7,99% 53,79% 45,87% 53,79% 83,51% 

Volum de retard (s/veh)  
8,71 9,65 8,73 6,48 11,63 9,42 11,63 27,08 

Nivell de servei en cada entrada 
B A A A B A B D 

 

 8-9h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL 
s/veh 

10,54 17,9 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL B C 
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La rotonda en hora punta presenta uns nivells de servei millorables, especialment en l’hora punta del 

matí on presenta retencions en l’accés en l’accés en sentit Sant Fost i en la sortida en sentit Mollet 

on degut a la capacitat de la entrada a la rotonda del Carrer Sant Martí, es generen llargues cues de 

vehicles que arriben a afectar a aquesta rotonda. 

   

 

6. Rotonda accés des de la B-500 amb carrer de Santa Rosa (lidl) 

Intensitat de vehicles en els accessos i sortides 
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Anàlisis del nivell de servei en les hores punta 

A partir de la distribució dels tràfics per aquesta alternativa s’ha realitzat una anàlisis de la capacitat de la 

rotonda a traves del volum de vehicles que realitza cada moviment: 

Distribució dels moviments a la rotonda en hora  

 

Av Teixidores / 
Pàrquing Dechatlon Camí Can Prat c/17 

Camí Can Prat 
(trama urbana) 

Moviment (segons sentit de circulació) 
8-9h 

13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Esquerra 

volum (veh/h) 109 96 162 94 60 626 91 37 

% Pesants 5,0% 0,0% 5,0% 4,3% 5,0% 15,3% 5,0% 5,4% 

Flux (veh/h) 114 104 170 107 63 785 96 42 

Recte 

volum (veh/h) 467 1 188 297 398 132 157 515 

% Pesants 5,0% 0,0% 5,0% 4,4% 5,0% 1,5% 5,0% 4,5% 

Flux (veh/h) 490 1 197 273 418 121 165 474 

Dreta 

volum (veh/h) 239 100 260 378 148 184 365 0 

% Pesants 5,0% 0,0% 5,0% 16,5% 5,0% 1,6% 5,0% 0,0% 

Flux (veh/h) 251 109 273 479 155 203 383 0 

 

 

Av Teixidores / 
Pàrquing Dechatlon Camí Can Prat c/17 

Camí Can Prat 
(trama urbana) 

 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

8-9h 
13:30-
14:30h 

Volum / Capacitat  
94,97%  92,54%  78,90%  89,84%  

Volum de retard (s/veh)  
59,69  59,61  25,42  48,31  

Nivell de servei en cada entrada 
F  F  D  E  

 

 7-8h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL 
s/veh 

49,18 59,61 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL E F 

 

La rotonda es troba en l’actualitat molt per sobre del límit de la seva capacitat, tant en l’hora punta del 

matí com en l’hora punta del migdia es generen retencions. La rotonda actual no disposa de suficient 

capacitat com per absorbir els volums de trànsit que es generen en les hores punta. 
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5.2 Xarxa d’aparcament 

5.2.1 Oferta  

S’estima que actualment, al polígon de Martorelles es disposa de 1.508 lliures al carrer i unes 2.800 dins de 
les empreses el que suposen un total d’unes 4.300 places d’aparcament. Per determinar la demanda s’ha 
disposat de dues fonts l’oferta d’aparcament al carrer quantificada en els treballs de camp i l’oferta de les 
empreses extreta de les enquestes. 

Oferta d’aparcament lliure al carrer 

En el polígon de Martorelles es disposa de 1.508 places per l’aparcament de vehicles, les quals es troben 
senyalitzades horitzontalment, complementàriament, es disposa d’una zona on aparquen i que no es troba 
senyalitzada com a tal (carrer del Molí) i envaint el carril de circulació.  

 

Oferta aparcament al Polígon de Martorelles 

Tipus N. Places 

Cordo            1.508    

Sense senyalitzar                  35    

Total            1.543    

Complementàriament, als polígons continuos de Sant Fost i Montmeló es disposa de un total de 869 places 
més. 

Oferta aparcament als Polígons continuos 

Tipus N. Places 

Cordo                780    

Bateria                  66    

Sense senyalitzar                  23    

Total                869    
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Oferta d’aparcament a les empreses 

A partir de les enquestes realitzades, es pot determina que les empreses que en respost disposen d’un total 
de 1.218 places dins de les empreses del polígon. Aquesta mostra suposa un 30% de les empreses al 
polígon.. 

Ponderant els resultats i amb un marge d’error del 15% es podria estimar que al polígon es disposen dins de 
les empreses d’unes 2.800. 
 

5.2.2 Demanda 

Igual que en l’oferta per a determinar la demanda es disposen de dues fonts l’ocupació d’aparcament al 
carrer quantificada en els treballs de camp i la demanda de vehicles extreta de les enquestes. 

Demanda total enquesta: 

A partir de la mobilitat actual i del ràtio d’ocupació podem determinar que al polígon accedeixen 5.707 
vehicles al dia, i que un 75% d’aquests conflueixen al mati que suposen 4.046 vehicles amb necessitat 
d’aparcar. 

Demanda treballs de camp al carrer: 

Durant l’octubre de 2017, es van realitzar aforaments d’ocupació on es va detectar que l’aparcament ja es 
trobava al 100% d’ocupació en algunes zones més cèntriques del polígon. 

 

S’ha detectat, que en els darrers mesos l’ocupació a incrementat en aquells vials on encara hi havia marge, 
cal destacar que a curt mig termini és preveu que el volum de treballadors al polígon pugi arribar a 
incrementar fins a  4.500 treballadors més dels que hi havia en el moment del comptatge. 

D’acord amb l’escenari tendencial podrien arribar a suposar 3.325 nous vehicles amb necessitats 
d’aparcament, tanmateix seguint els patrons de jornades i torns de les activitats logístiques uns 1.200 nous 
vehicles al dia tindrien necessitats d’aparcament al mati (moment de màxima ocupació), que amb la 
capacitat actual i sense canvis en els patrons de mobilitat no es podrien absorbir. 
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Cal destacar que en moments concrets, en el carrer de Carrerada, on es situen els principals bars i 
restaurant del polígon, en les hores d’esmorzar i dinar, es habitual veure vehicles aparcats en doble 
fila que fan disminuir la capacitat del carrer, i que en moments puntuals generen retencions a la 
rotonda, donat que els vehicles no poden accedir al vial. 
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5.3 Com arribar amb els modes més sostenibles 

Donat que actualment hi ha un predomini del vehicle privat, i que les xarxes estan arribant al límit de la seva capacitat, s’avaluen les connexions amb modes 
més sostenibles, per veure el potencial d’aquestes, amb l’objectiu d’optimitzar-les en fases posteriors i poder disminuir l’ús del vehicle privat. Concretament 
s’avaluen la connexió a peu, en bicicleta i en transport públic des dels principals orígens dels treballadors a l’àmbit (centre polígon), en cada municipi s’ha 
considerat el centre del municipi  
 A peu Bicicleta Transport públic (Bus) 

 
Temps 
(min) 

Itinerari 
Temps 
(min) 

Itinerari 
Temps 
(min) 

Itinerari 

Línia Parades 
freqüència HP  

Anada Tornada 

Martorelles 17 
Carrer de Can Puig 
Avinguda d’en Piera 

5 
 

Carrer de Can Puig 
Avinguda d’en Piera 

8     +7 A 
peu 

355 
356 

Josep Anselm 
Clave / 

Carretera 
Badalona 

45’ 
45’ 

Santa Maria de 
Martorelles 

42 - 12 
Bv-5006 +: 

Carrer de Can Puig 
Avinguda d’en Piera 

10    +7 A 
peu 

355/3
56 

Pl. Joan Matons 
/ Carretera 
Badalona 

50’ 50’ 

Mollet centre 25 
Camí de Can Prat 
Carrer Industrial 

9 
Camí de Can Prat 
Carrer Industrial 

8   .  +7 A 
peu 

355/3
56 

Llibertat / 
Carretera 
Badalona 

40’ 40’ 

7 376 
Rotonda Vinyota 
/ Centre polígon 

30’ 30’ 

Mollet –Sant fost 
estació 

15 Carrer Industria 5 Carrer Industria 4 376 Estació / Centre 
polígon  

30’ 
30’ 

Sant Fost de 
Campsentelles*  

20 B-500 6 Carretera de Badalona 
(B-500) 
Avinguda Can Ribalta 

7       +7 A 
peu 

361 Ajuntament de 
Sant Fost / 
Carretera 
Badalona 

25’ 
25’ 

Barcelona -  -  51 E21**
+356 

Fabra i Puig / 
Can Mula Mollet  

30’ 
30’ 

     Renfe 27’ +8’ 
376 

 30’ 
30’ 

     47 320 + 
356 

Sagrera / Can 
Mula Mollet 

Des de les 5:15 
cada 15 minuts  

Cada 15 min 
des de les 4:46  

La Roca 
Montornès 
Vilanova  

         

Maresme -  -  - - - - - 

*mateixa línia de bus dona servei a Badalona, Tiana, Montgat, la Llagosta, Santa perpetua i Sabadell ** També dona servei a parets 
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A més de les connexions en transport públic per carretera, també es pot accedir a traves de diferents línies 
de Rodalies Renfe, l’àmbit es troba servit per l’estació de Mollet-Sant Fost que es situa a poc més d’un 
quilòmetre del centre del polígon, i a la qual es pot accedir en 15 minuts caminant o en menys de 5 
minuts en bicicleta. 

 
 

    
 

L’estació de Mollet Sant Fost és totalment accesible i 
disposa d’un aparcament per a 24 bicicletes en forma d’U 
invertida. 

Tanmateix aquest aparcament es troba descobert i obert; 
un dels principals punts per a disseudir de deixar la 
bicicleta, i especialment per gent que ve de fora i vol 
utilitzar la bicicleta per desplaçar-se per dins de l’àmbit, a 
més aquest es situa al costat contrari al del accés al 
polígon el que dificulta i incrementa l’itinerari de conexió. 

Tot i així cal destacar que la conexió em bicicleta des 
d’aquesta estació disposa d’un gran potencial, donat que es 
pot conectar amb el centre del polígon en bicicleta en 5 minuts. 
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5.4 Accessibilitat a peu i en bicicleta  

5.4.1 Caracterització de la xarxa per a vianants i bicicleta de connexió  

S’analitzen els itineraris de vianants i bicicletes determinats en l’apartat anterior.  

Per arribar al parc industrial, ja sigui a peu o amb bicicleta, és fàcil per la proximitat des de Martorelles, Sant 
Fost i la ciutat de Mollet i la estació Mollet - Sant Fost els quals es pot accedir en menys de 20 minuts 
caminant. 

Pel que fa a l'accés a la bicicleta, des d’aquests municipis es pot accedir en menys de 10 minuts, ja que les 

distàncies són assumibles i la zona és majoritàriament plana. 

En un anàlisi global dels itineraris ja s’han detectat dos itineraris que presenten discontinuïtats o que no es 

consideren adequats: L’accés per Can Prat des de Mollet, i l’accés a traves del carrer de Can Puig des de 

Martorelles. 

Itineraris de connexió amb els municipis i estacions properes per a vianants i bicicletes  
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Detall itineraris 
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Connexió amb Martorelles 

Depèn del punt de Martorelles on et situïs pots accedir al centre del polígon amb entre 10 i 20 minuts 

caminant. Des de Martorelles, es pot accedir a traves de dos itineraris principals, per l’avinguda d’en Piera, 

la qual dona accés a la zona del polígon entre Martorelles i Sant Fost, i per el carrer de Can Puig, que dona 

accés a la zona entre Martorelles i Montornès.  

- Itinerari per l’avinguda d’en Piera 

L’accés per l’avinguda d’en Piera, connecta de forma directe amb el sector pel carrer Verge Dolors i/o carrer 

de Barcelona, aquesta es troba urbanitzada disposa de voreres accessibles, passos de vianants amb guals 

adaptats i arbrat. 

El creuament de la B-5001 en aquest itinerari es troba semaforitzat, pel que es garanteix la seguretat del 

vianant. 

  

- Itinerari pel carrer de Can Puig 

Dona accés al polígon pel Camí de Can Prat, en el seu pas per la zona urbana disposa de voreres 

accessibles i passos de vianants segurs i adaptats. 

 

En el tram intermig entre el polígon i la zona urbana únicament és disposen de voreres en un sentit, 

tanmateix aquestes segueixen sent adequades i compleixen amb les normatives d’accessibilitat. 
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En el darrer tram, la zona que es destinava a voreres deixa de estar asfaltat, i es disposa d’un pas de 

vianants senyalitzat que uneix aquest amb la zona enjardinada entre aquest i la carretera B5001. 

Tanmateix, cal destacar que a partir d’aquest punt no es disposa de cap itinerari segur per connectar amb el 

polígon. 

   

Sant Fost 

Des de Sant Fost es pot accedir des de l’Avinguda de Can Ribalta i des de la carretera de Badalona i des de 

l’Avinguda de Catalunya 

Els tres itineraris transcorren per la zona urbana, són continuos, disposen de voreres accessibles i de 

passos de vianants adaptats en tots els seus itineraris. 

Connexió amb Mollet 

Mollet i Martorelles es troben separats pel riu Besos, per a la connexió entre aquests dos municipis 
únicament es disposa de dos ponts el de l’estació de tren i el del Camí de Can Prat. 

- Itinerari per l’estació Mollet-Sant Fost 

L’itinerari de connexió des de Mollet estació de tren fins al sector, es realitza a traves d’un pont 

accessible i exclusiu per a l’ús de vianants i bicicleta que dona accés al polígon pel carrer del Besòs.  

    

En la campanya d’enquestes realitzada pel present estudi, els usuaris indiquen que els dies de pluja, a 

l’accés al pont des de l’estació de Renfe  es habitual que s’inundi, complicant les condicions d’accés per als 

vianants i les bicicletes. 

A més, cal destacar que aquest no es troba il·luminat i que l’estat de neteja es millorable. No obstant això, 

aquesta és l'única ruta adequada a nivell d’accessibilitat i seguretat vial per als vianants i les bicicletes. 
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- Itinerari per Can Prat 

l’itinerari pel Camí de Can Prat, no es considera adequat pel pas de vianants i bicicletes, donat que no 

disposa d’espais segurs per a aquests usuaris, si bé en alguns trams presenta voreres, aquestes no són 

continues ni accessibles.  

  

  

A més cal destacar que en l’encreuament amb l’accés a la C-17, es disposa d’un pas de vianants, 

tanmateix, en cas de seguir l’itinerari per aquest en direcció Martorelles, a posterior hi ha la intersecció amb 

la sortida de la mateixa via, i en la qual no es disposa de pas de vianants. 

 

Mollet 

Martorelles 
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5.4.2 Caracterització de la xarxa per a vianants i bicicletes interna  

La xarxa actual interna del polígon presenta unes condicions millorables pel que fa a la mobilitat per a 
vianants i per a bicicletes. 

Voreres 

Si bé, aquest disposa de voreres de gairebé 2m en tot el polígon, la majoria d’aquestes disposen d’un ample 
lliure de pas inferior a 1,8 m degut a la existència de senyals i dels post de la llum i la electricitat col·locades 
enmig d’aquestes disminuint l’espai lliure de pas pels vianants. 

 

 

 

També cal destacar l’estat de les voreres internes del polígon que presenten un estat de paviment, força 
millorable, bàsicament del paviment que per falta de conservació està esmicolat i aixecat i amb la vorada 

malmesa. 
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Seguretat en els encreuaments 

Hi ha una baixa existència de cruïlles de vianants en els encreuaments i al costat de les parades d'autobús, i 
especialment en les vies més transitades com el carrer de Can Carrerdada. 

 

Fins fa poc, únicament es disposaven de passos de vianants al carrer de la Verneda però cap d’ells disposa  
de guals i estan situats sense donar continuïtat als itineraris directes. 

Tanmateix, cal destacar que darrerament s’han implantat 14 nous passos de vianants al centre del 
polígon, tot i que es troben situats de forma optima aquests només donen s’adeqüen a les necessitats 
d’una part d’empreses , això vol dir, que els treballadors d’algunes de les empreses sí han de creuar el 
carrer han de donar una gran volta el que provoca que s’acabi creuant per on no toca amb el conseqüent 
risc que comporta.  

A més cal destacar que aquests nous passos tampoc disposen de gual pel que no són accessibles 
per tothom i no compleixen amb la norma d’accessibilitat universal. 

  

 

 

A nivell de bicicletes, no es disposa de cap tipus d’espai desagregat per aquestes i donades les 
característiques de les voreres, tampoc poden transcorre per aquestes. 

A més, la velocitat del polígon és de 50 km/h pel que no es considera adequat per a la convivència entre 
vehicles i bicicletes, tot i així darrerament, s’han implantat zones 30, al carrer Presseguer i Gorg, aquestes 
garanteixen la seguretat vial en la convivència de la bicicleta i els vehicles, tot i així al no haver continuïtat 
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en els itineraris no es pot connectar de forma segura amb aquestes, aquestes mesures no es consideren 
eficients si es realitzen de forma independent i sense donar continuïtat a un itinerari. 

 

Estat actual de la xarxa de vianants interna 
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5.5 Accessibilitat en transport públic  

5.5.1 Xarxa d’autobusos 

L’àmbit resta cobert per 6 serveis de transport públic en autobús, en els quals es pot accedir a traves de les 
29 parades de les que es disposa el polígon. A traves d’aquestes es pot accedir a les estacions ferroviàries 
més properes (Mollet), als municipis de l’entorn immediat, a la capital de la comarca Granollers i a altres 
grans capitals com Barcelona i Mollet. 

Xarxa d’autobús 

 

 

Pel que fa a la cobertura d’aquestes parades, cal destacar que el polígon de Sant Fost i el de Martorelles 
en el límit amb Sant Fost (B-500) A 1,2 km del centre del polígon on es disposa d’una gran cobertura i 
de l’accés als 6 serveis dels que es disposa, tanmateix, el total del polígon de Martorelles resta cobert en 
un radi de 300m únicament amb el servei dels polígons. 

Pel que fa als límits de l’àmbit, resta cobert en la carretera de la Roca a traves de la línia 500 i 501 (la Roca-
Barcelona) i el límit de Montornès no disposa d’accés en un radi de 300 m. 
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Cobertura parades d’autobús segons línies (Radi 300 m) 

 

 L376: Polígons Industrials de Mollet del Vallès i Martorelles - Mollet del Vallès: 

Aquesta és la única línia que dona cobertura a la totalitat del interior del polígon, és una línia de bus que 

uneix el nucli urbà de Mollet del Vallès amb els polígons industrials de Can Magarola, Can Roca 

(Martorelles), Can Prat, passant per les estacions de rodalies de Mollet–Sant Fost (R2, R2 nord, R8) i Parets 

del Vallès (R3). Circula només els dies feiners. El seu servei es dona en tres franges horàries: 

o Matí: inicia el servei a les 5:30 i finalitzant el servei a abans de les 9:00. 

o Migdia i tarda: inicia el servei a les 13:30 i finalitzant el servei a les 19:30 a Mollet i a les 19:00 a 

Parets. 

o Nit: surt una expedició des de Mollet a les 21:23, i tres expedicions des de Parets a les 21:23, 21:53 

i 22:05. 

Circulen un total de 19+23 expedicions amb un interval de pas promig de 30 minuts. El temps de 
connexió entre l’estació i el polígon i viceversa teòric és de 3 minuts. 

Cal destacar que tot i que els horaris indiquen aquest temps, els horaris disponibles en l’actualitat a la web 
de l’operador no s’adeqüen a la realitat, donat que s’indica que es pot connectar des de l’estació amb 
Esteve en 4 minuts i se’n necessiten com a mínim 6’ a més del temps que es perd en les parades que es 
com a mínim 30’’ per prada i en aquest tram hi ha 3 fins arribar a Esteve. 

En l’enquesta realitzada un 5% dels usuaris del vehicle privat van indicar que canviarien de mode si es 
millores l’oferta del bus al polígon (principalment residents de Mollet i Martorelles).  

Un dels principals motius pel que indiquen que caldria que millores es degut a que els horaris no s’adeqüen 
a les seves necessitats i la freqüència és baixa, aquest fet es genera perquè a que en la majoria d’empreses 
del polígon els horaris d’entrada son a en punt i a i 30’.  
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Amb els horaris habituals el temps d’espera avanç d’entrar a la feina és d’entre 20 i 15 min. Pel que fa al 
retorn el temps d’espera es redueix a entre 16 i 14 min. 

Aquest fet es degut a que aquest servei dona cobertura a diversos polígons i per a garantir l’hora 

d’entrada dels polígons més allunyats ha de passar amb uns 15 minuts d’antelació pel polígon de 

Martorelles. 

Línia 376 Polígons Industrials de Mollet del Vallès i Martorelles - Mollet del Vallès (Actual) 

 

 

En l’apartat 5.5.3 Coordinació de les xarxes s’avalua la coordinació horària d’aquest servei amb els 

horaris de Rodalies. 
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 L355/356: Santa Mª Martorelles – Martorelles – Mollet del Vallès 

Aquesta línia de bus circula per les poblacions de Santa Maria de Martorelles, Martorelles, i Mollet (l’estació 

de França). El servei s’inicia a les 7:45 a Santa Maria de Martorelles i a les 8.00 a Mollet del Vallès. Circulen 

un total de 29+29 expedicions, amb un interval de pas que oscil·la entre 15 i 45 minuts. 

Els dissabtes i festius, el nombre d’expedicions es redueix a 20+20 expedicions, i l’interval de pas promig es 

situa a 45 minuts. 

 

La problemàtica d’aquesta línia pels usuaris del polígon és que segons en quin punt del polígon treballis i en 

quin punt de Martorelles visquis, tardes menys en anar caminant. 

Les parades més properes al polígon es  situen a la B-500, on hi ha una distancia de 1 km fins al centre del 

polígon. 

 L389 Servei Urbà de Sant Fost de Campsentelles: Estació Rodalies Mollet - St. Fost: 

El servei de bus urbà de Sant Fost de Campsentelles, conegut amb el nom de l’Albus, penetra al municipi 

de Mollet del Vallès per a accedir a l’estació de França, realitzant així una funció de llançadora entre 

l’estació i Sant Fost. 

Les expedicions circulen només els dies feiners cada 60 minuts, de 6:30 del matí a 21:25 de la nit. 

 

Les parades més properes al polígon es  situen a la B-500, on hi ha una distancia de 1 km fins al centre del 

polígon. 
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 L360/361/362: Sabadell– Mollet – Badalona 

Servei de bus interurbà que circula per Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Mollet, Santa Perpètua de 

Mogoda, Barberà del Vallès i Sabadell. El servei s’inicia a les 4:45 a Sant Fost i a les 5:30 a Sabadell. La 

darrera expedició surt de Sant Fost a les 21:40 i a les 22:40 de Sabadell. 

Circulen un total de 29+29 expedicions (de les quals 4+4 expedicions també arriben a Badalona, Montgat, 

Tiana) i l’interval de pas promig es situa al voltant dels 30 minuts. 

Els diumenges i festius i el servei es redueix a només 6+6 expedicions (8+8 en dissabtes) i l’interval de pas 

promig es situa en 60 minuts 

o 360 Badalona - Mollet del Vallès - Sabadell (passa per Tiana i Montgat) 

o 361 361 Sant Fost - Mollet del Vallès - Sabadell 

o 362 Badalona - Mollet del Vallès - Sabadell (no passa per Tiana ni Montgat) 

 

Les parades més properes al polígon es  situen a la B-500, on hi ha una distancia de 1 km fins al centre del 

polígon. 

 L500 Barcelona - La Roca - Granollers (per carretera de La Roca) 

Es un servei de bus de 4+4 expedicions (matí, migdia, tarda). Connecta Granollers i Barcelona pels 

municipis de la roca, Vilanova, Montornès, Montmeló i Sant Fost de Campsentelles. 

Els caps de setmana i festius disposa de 2+2 expedicions (matí i tarda). 

 

Les parades més properes al polígon es situen a carretera de la Roca, on hi ha una distancia d’uns 800m 

fins al centre del polígon. 
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 L501: Montornès Nord - Barcelona (highway).  

Es un servei de bus de 3+3 expedicions (matí, migdia, tarda). Circula pels municipis de Montornès, Sant 

Fost de Campsentelles, Mollet del Vallès i Barcelona. 

Els caps de setmana i festius no circula. 

 

Les parades més properes al polígon es situen a carretera de la Roca i a la B-500, on hi ha una distancia 

d’uns 800 m i d’1 km respectivament fins al centre del polígon. 
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5.5.2 Xarxa Ferroviària 

Pel que fa al ferrocarril, properes a l’àmbit es disposa de 3 estacions, 2 a Mollet a les quals es pot accedir 
de forma directe amb 4 línies d’autobús i una a Montmeló amb la qual no es disposa de connexió directe 
amb autobús des dels polígons: 

 

 

 Estació Mollet–Sant Fost: situada a l’est del municipi, al barri de l’Estació de França on hi efectuen 

servei les següents línies: 

o La línia de rodalies R2 (Castelldefels – Barcelona – Mollet del Vallès – Granollers). En dies feiners hi 

circulen 27 expedicions sentit Castelldefels i 25 expedicions sentit Granollers. En dies festius només 

hi ha una expedició per sentit (per tant es pot considerar que la R2 només ofereix servei els dies 

feiners). 

o La línia de Rodalies “R2 nord” (Aeroport – Barcelona – Mollet del Vallès – Granollers – Maçanet). 

Ofereix un total de 36 expedicions en els dos sentits tant pels dies feiners com pels festius. 

Així, sumant els dos serveis, les línies R2 i R2 nord tenen un total de 61+63 expedicions en dies 

feiners (amb intervals de pas de 15 min. en les hores punta) i 37+37 expedicions en caps de 

setmana i festius (amb intervals de pas de 15 min.). 

o La línia de Rodalies R8 (Martorell – Mollet del Vallès – Granollers). Ofereix un total de 16+16 

expedicions tant pels dies feiners com pels festius. L’interval promig de pas es de 60 minuts. 
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 Estació Mollet–Santa Rosa: situada a l’oest del municipi, en el límit entre el barri de l’Estació del Nord 

el polígon industrial de la Farinera. Es una línia de ferrocarril de via única on hi efectuen servei les 

següents línies: 

o La línia de rodalies R3 (L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona – Mollet del Vallès – Granollers – Vic) 

amb un total de 39 expedicions sentit Hospitalet i 36 expedicions sentit Vic en dies feiners. El caps 

de setmana i festius el nombre de circulacions es redueix a 25 expedicions per sentit. L’interval de 

pas promig es de 30 min. els dies feiners i 40 min. en els dies festius. 

o Les expedicions de la línia R3 que recorren l’eix transpirenaic amb destinació Ripoll, Puigcerdà i la 

Tor de Querol. En dies feiners hi circulen 7+7 expedicions mentre que en caps de setmana i festius 

l’oferta es redueix a 6+6 expedicions. 

 Estació Montmeló: situada a l’est del municipi, es disposa dels mateixos serveis que a l’estació de 

Santa Rosa, donat que comparteixen via, són estacions contigües. 

Pel que fa l’accés aquestes des del Polígons objecte del Pla, amb transport públic només es pot accedir de 

forma directe a les de Mollet. 

Tot i així, cal destacar que tant l’estació de Sant Fost com a la de Montmeló donen cobertura a algunes 

parts de l’àmbit amb un radi de 750/1000 m fàcilment assumibles en bicicleta. 

 

 

El temps de viatge entre Mollet del Vallès i les principals destinacions es presenten el la taula següent: 

Destinació Barcelona Parets V Granollers Sta.Perpètua La Llagosta Montcada 

Temps (min.) 26 3 12 2 3 6 
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5.5.3 Coordinació de la xarxa ferroviària i la xarxa d’autobús 

Tot i disposar d’un servei que connecta de forma directe l’estació amb la totalitat de la xarxa interna 
del polígon (L376) els treballadors enquestats indiquen que l’oferta horària d’aquest no s’adequa a 
les seves necessitats, donat que el temps d’espera a l’estació i avanç d’arribar a la feina penalitza el 
viatge poden arribar superar entre els 2 temps els 30’ d’espera. 

 Connexió amb Barcelona (R2) 

 Arribades: El temps d’espera del bus és d’11 minuts gairebé el temps que es tarda caminant, a 
més cal sumar 19’ d’espera per entrar a la feina en els horaris més habituals. 

 Sortides: El temps d’espera del bus és d’uns 15 minuts gairebé el temps que es tarda caminant, el 
temps d’espera a l’estació és adequat. 

 
Arribades 

des de 
Barcelona 

(R2) 

Sortida 
bus 

estació 

Temps 
espera 

bus 

Hora 
arribada 

al 
polígon 

Hora 
entrada 
laboral  

Temps 
espera  

 

Hora 
sortida 
laboral  

Hora 
sortida 

al 
polígon 

Temps 
espera  

Arribada 
bus 

estació 

Sortida 
direcció 

Barcelona 
(R2) 

Temps 
espera 

tren 

5:57 6:38 0:41 6:41 7:00 0:19 
 

14:00 14:15 0:15 14:18 14:24 0:06 

6:57 7:08 0:11 7:11 7:30 0:19 
 

14:00 14:15 0:15 14:18 14:38 0:20 

7:16 7:38 0:22 7:41 8:00 0:19 
 

14:30 14:45 0:15 14:48 14:54 0:06 

7:27 7:38 0:11 7:41 8:00 0:19 

 
14:30 14:45 0:15 14:48 15:08 0:20 

7:38 7:38 0:00 7:41 8:00 0:19 
 

15:00 15:15 0:15 15:18 15:24 0:06 

7:57 8:08 0:11 8:11 8:30 0:19   15:00 15:15 0:15 15:18 15:38 0:20 

8:07 8:08 0:01 8:11 8:30 0:19 
 

15:30 15:45 0:15 15:48 15:54 0:06 

8:27 8:38 0:11 8:41 9:00 0:19 
 

15:30 15:45 0:15 15:48 16:08 0:20 

8:57 - -   
   

16:00 16:15 0:15 16:18 16:24 0:06 

       
16:00 16:15 0:15 16:18 16:38 0:20 

   
        16:30 16:45 0:15 16:48 16:54 0:06 

       
16:30 16:45 0:15 16:48 17:08 0:20 

       
17:00 17:15 0:15 17:18 17:24 0:06 

       
17:00 17:15 0:15 17:18 17:38 0:20 

       
17:30 17:45 0:15 17:48 17:54 0:06 

       
17:30 17:45 0:15 17:48 18:08 0:20 

       
18:00 18:15 0:15 18:18 18:24 0:06 

 

 Connexió amb Granollers (R2/R8) 

 Arribades: El temps d’espera del bus és d’1 que no és suficient per agafar el bus o de 17 minuts 
més del temps que es tarda caminant, a més cal sumar 19’ d’espera per entrar a la feina en els 
horaris més habituals. 

 Sortides: El temps d’espera del bus és d’uns 15 minuts gairebé el temps que es tarda caminant, el 
temps d’espera a l’estació és de 2’, que pot ser insuficient o de 10 que es considera un pel elevat. 

 
Arribades 

des de 
Granollers 

(R2/R8) 

Sortida 
bus 

estació 

Temps 
espera 

bus 

Hora 
arribada 

al 
polígon 

Hora 
entrada 
laboral  

Temps 
espera  

 

Hora 
sortida 
laboral  

Hora 
sortida 

al 
polígon 

Temps 
espera  

Arribada 
bus 

estació 

Sortida 
direcció 

Granollers 
(R2/R8) 

Temps 
espera 

tren 

5:37 5:38 0:01 5:41 6:00 0:19 
 

14:00 14:15 0:15 14:18 14:28 0:10 

6:07 6:38 0:31 6:41 7:00 0:19 
 

14:00 14:15 0:15 14:18 14:47 0:29 

6:21 6:38 0:17 6:41 7:00 0:19 
 

14:30 14:45 0:15 14:48 14:50 0:02 

6:37 6:38 0:01 6:41 7:00 0:19 
 

14:30 14:45 0:15 14:48 14:58 0:10 

6:40 7:08 0:28 7:11 7:30 0:19 

 
15:00 15:15 0:15 15:18 15:17 - 

6:51 7:08 0:17 7:11 7:30 0:19 
 

15:00 15:15 0:15 15:18 15:28 0:10 

7:07 7:08 0:01 7:11 7:30 0:19 
 

15:30 15:45 0:15 15:48 15:47 - 

7:21 7:38 0:17 7:41 8:00 0:19 

 
15:30 15:45 0:15 15:48 15:50 0:02 

7:33 7:38 0:05 7:41 8:00 0:19 
 

15:30 15:45 0:15 15:48 15:58 0:10 

7:37 7:38 0:01 7:41 8:00 0:19 
 

16:00 16:15 0:15 16:18 16:17 - 

7:46 8:08 0:22 8:11 8:30 0:19 
 

16:00 16:15 0:15 16:18 16:28 0:10 

7:51 8:08 0:17 8:11 8:30 0:19 
 

16:30 16:45 0:15 16:48 16:47 - 

8:07 8:08 0:01 8:11 8:30 0:19 

 
16:30 16:45 0:15 16:48 16:53 0:05 

8:21 8:38 0:17 8:41 9:00 0:19 
 

16:30 16:45 0:15 16:48 16:58 0:10 

8:29 8:38 0:09 8:41 9:00 0:19 
 

17:00 17:15 0:15 17:18 17:17 - 

8:37 8:38 0:01 8:41 9:00 0:19 
 

17:00 17:15 0:15 17:18 17:28 0:10 

       
17:30 17:45 0:15 17:48 17:47 - 

       
17:30 17:45 0:15 17:48 17:51 0:03 

       
17:30 17:45 0:15 17:48 17:58 0:10 

       
18:00 18:15 0:15 18:18 18:17 - 

       
18:00 18:15 0:15 18:18 18:28 0:10 
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6 DIAGNOSI 

6.1 Mobilitat global 

6.1.1 Escenari actual 

Actualment el polígon es troba amb una ocupació superior al 90% on agrupa un total del voltant de 85 
empreses vinculades a diferents sectors econòmics. Destaca la industria dedicada al metall, que és 
l’activitat principal de més del 46% de les empreses del polígon. 

Darrerament s’estan implantant activitats de logística i de transport que ha dia d’avui ja suposen més del 
8%, aquest tipus d’empreses mostren uns patrons molt diferenciats de l’industria clàssica donat que en una 
mateixa superfície disposen d’un nombre molt més elevat de treballadors. 

En l’anàlisi de les enquestes queda pales la diferencia en els patrons de l’industria clàssica i la nova 

industria tipus logística i serveis, on les ràtios de treballadors i camions per superfície en les activitats de 

logística són molt superiors a les industries clàssiques. 

En aquest sentit, un cop ponderada l’enquesta per els volums d’activitats actuals a l’àmbit la mitjana de 

volum de treballadors i de camions de les noves empreses triplica la industria clàssica: 

 

 

 

Les ràtios de desplaçaments dia que s’obtenen, en el cas de l’industria clàssica s’obté un valor molt similar 
al establert per l’ATM per a l’ús industrial (Decret 344/2006 mobilitat generada ús industrial (5 
desplaçaments dia per 100m

2
), però les de logística s’assimilen més a les de l’ús d’oficines que a les de l’ús 

industrial (20 desplaçaments dia per 100m
2
). 

Pel que fa a les jornades laborals, el 46% de les empreses realitzen jornada intensiva, ja sigui de mati o 
distribuïda en torns (25 i 21% respectivament), en un 25% realitzen jornada intensiva els operaris i partida el 
personal d’oficines que suposen al voltant d’un 15% de la plantilla, únicament un 29% de les empreses 
realitzen jornada partida. Cal destacar que el 75% dels treballadors del polígon conflueixen al matí. 

En aquest context les hores punta del polígon són de les 7:00 a les 9:00h on es concentra el màxim 
volum d’entrades i entre les 13 i les 15h on conflueixen entades i sortides i desplaçaments per anar a 
dinar. 

S’estima que en l’actualitat es generen per part dels treballadors uns 13.180 desplaçaments en un dia tipus 
feiner més uns 1.275 de visites el que suposen uns 14.500 desplaçaments al dia de treballadors i 
visitants i uns 1.950 desplaçaments de camions, el 38% d’aquests són generats per les empreses 
logístiques tot i que únicament representen el 8%. 

Pel que fa al repartiment modal, actualment el 88% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat i 
amb un índex d’ocupació de 1,15 pax/vehicle, el transport públic suposa un 8% i els modes no 
motoritzats un 4%. 

Aquests volums suposen 12.407 desplaçaments al dia amb vehicle privat que aplicant les ràtios 
determinades en anteriors apartats suposen uns 10.780 vehicles al dia entrant i sortint del polígon de 
Martorelles.  

Pel que fa a la distribució territorial, l’origen dels treballadors del polígon de Martorelles és molt variat, 
De tota manera en destaquen Barcelona amb un 18%, Martorelles i Mollet del Vallès amb 15% i un 13% 
respectivament, representen els principals orígens dels treballadors. 

Cal destacar que els treballadors que viuen a Martorelles, Mollet i Sant Fost representen més del 30% i 
que el 80% d’aquests es desplacen fins al polígon amb Vehicle Privat (Tot i no haver de realitzar altres 
activitats). 

4,8 desplaçaments dia / 100m
2
 18 desplaçaments dia / 100m

2
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6.1.2 Escenari tendencial 

A curt/ mig termini es preveu el desenvolupament i implantació d’empreses destinades a la logística, donat 
que properament es posaran en funcionament 20.0000 m2 ja construïts d’una empresa logística i és preveu 
que es disposi de dues naus logístiques noves una de 9.718 m² de sostres i una altre de 19.097 m² sostres, 
el que suposaran la generació de nova mobilitat vinculada a un total de sostres 48.815,00 destinats a 
la logística. 

Aplicant les ràtios de volum de treballadors de les empreses logístiques, la implantació de noves empreses 
podria arribar a suposar un increment de uns 4.500 treballadors més. 

Traduït en mobilitat aquest increment, i donats els patrons actuals podrien suposar un increment de 9.000 
nous desplaçaments al dia que suposa un increment del 65% de desplaçaments, i si no es realitza un 
canvi en els patrons de mobilitat suposarien 6.650 nous vehicles al dia entrant i sortint del polígon.   

A Nivell de camions si presenten les mateixes ràtios que l’operador logístic actual es podrien arribar a 
generar 2.400 nous desplaçaments de camions al dia més del doble dels actuals, suposaria un 
increment del 125%. 

6.2 Mobilitat de connexió amb les grans xarxes viaries existents 

A nivell de mobilitat de connexió el polígon se situa en un punt estratègic, molt proper a les 

autopistes/autovies AP7, C-17, C-33 i C59, tanmateix, la connexió des del polígon amb aquestes es trobà 

separat pel riu besos, per creuar aquest i connectar amb les grans xarxes a dia d’avui únicament es 

disposa de dos ponts el del Camí de Can Prat i el de la B-500, ambdós a dia d’avui es troben amb 

problemes de capacitat especialment pel que fa a les hores punta, i amb l’increment de mobilitat previst, si 

no es prenen mesures podrien arribar a empitjora. Part d’aquestes problemàtiques es generen degut a 

factors externs del polígon i a la gran confluència d’itineraris que es concentren en les seves interseccions. 

En l’anàlisi de l’oferta i la demanda de la connexió amb les grans xarxes, s’han detectat els  principals punts 

crítics on la gran confluència d’itineraris o la capacitat de les interseccions i accessos generen retencions i/o 

problemes de capacitat especialment en les hores punta les 7 i les 8 i al migdia entre les 13:30 i les 14:30. 

En el pont del camí de Can Prat i s’han detectat 3 grans  punts crítics en els que cal realitzar actuacions 

per millorar la seva fluïdesa i seguretat vial: 

1. Rotonda de la Vinyota (dechatlon):  

Conflueixen un gran nombre d’itineraris donat que ha d’absorbir l’entrada de vehicles procedents de la 
C-17/C33, i de l’AP-7 i els volums de trànsits és l’itinerari d’accés a la C-17/C-33 i a la AP-7 en sentit 
Barcelona, a més, també transcorren per aquesta els tràfics procedents de l’AP-7 que volen connectar 
amb la C-17 i que han de passar per la rotonda per realitzar aquesta connexió, a part de tots els tràfics 
de Mollet, Martorelles i Sant Fost així com de tots els polígons que es disposen en aquests municipis. El 
fet de que conflueixin tants itineraris i especialment els de connexió amb les grans xarxes fa que 
es generin habitualment retencions en les diferents entrades, donat que la rotonda no disposa de 
prou capacitat per absorbir tot aquest tràfic i que conflueix de forma optima. A més alguns accessos 
únicament disposen d’un carril d’accés fet que influeix en la capacitat de la rotonda, i incrementa les 
retencions en aquests. 

En aquest context, es fa necessari prendre mesures ja sigui per treure itineraris d’aquesta, o per 
augmentar la seva capacitat donat que a dia d’avui en les hores punta ja es troba saturada. 

 

2. Trenat d’accés/sortida al polígon de Can Prat i sortida de la C-17 

El trenat que es disposa actualment en l’accés al Camí de Can Prat des de la C-17 on conflueixen els 
itineraris de sortida de la C-17 en direcció el polígon de Martorelles i de Can Prat i les entrades des del 
pont al al polígon de Can Prat, és un punt crític donat que en algunes hores genera retencions la 
sortida de la C-17, el qual comporta que es generin cues en l’accés de des de la C-17 i situacions 
d’inseguretat vial entre la confluència d’itineraris. 
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3. Rotonda accés a Mollet des de carretera de Can Prat encreuament entre Can Flaquer i rambla 
Pompeu Fabra:  

Totes les entrades només disposen d’un carril d’accés hi ha d’absorbir l’entrada de vehicles 
procedents de la AP-7 des de Girona i i els vehicles que van a agafar l’AP7 en sentit Barcelona a més 
de tot el trànsit que vol accedir i/o sortir de Mollet, gran part d’aquests trànsits volen connectar o 
provenen de la rotonda de la Vinyota la connexió amb aquesta es realitza a traves de Can 
Flequers que només disposa d’un carril per sentit i accessos de baixa capacitat, especialment 
pel que fa a l’accés de vehicles pesats. 

En aquesta rotonda es disposa a més de dos casuístiques diferenciades, degudes al tamany intern de la 
rotonda que comporta problemes pel que fa als girs dels camions i aquests bloquegen la rotonda i al 
tamany de les sortides, les quals únicament disposen d’un carril i on si hi ha vehicles esperant per sortir, 
els camions no disposen de prou espai per entrar i han d’aturar-se i esperar per poder sortir de la 
rotonda. 

Pel que fa als itineraris de connexions amb aquest des de les grans xarxes, actualment hi ha dos 
connexions que no són massa eficients i especialment pels vehicles pesats degut a que transcorren per 
zones urbanes de tràfic lent, pacificades i per rotondes de baixa capacitat i amb alts nivells de saturació, 
tanmateix no es disposen actualment d’itineraris adequats però també als altres usuaris de les xarxes, ja 
que degut a les dimensions d’algunes rotondes per on transcorren els itineraris els camions han de 
maniobrar i poden arribar a provocar retencions. 

1. Itinerari de sortida AP-7 des de Girona i connexió amb Can Prat: El tràfic que es dirigeix al polígon 
des de l’AP7 (venint de Girona) accedeix a partir d’aquest itinerari, la sortida des de l’AP-7 es realitza a 
traves de una rotonda de dimensions minses on sovint no es pot absorbir de forma optima el tràfic 
especialment el de vehicles pesats.  
Per connectar des d’aquesta amb Can Prat l’itinerari transcorre pel nucli urbà, i per una zona pacificada, 
on es disposa de diversos reductors de velocitat i passos de vianants elevats, el qual no és un itinerari 
òptim ni eficient, la sortida d’aquest es realitza en la rotonda de Mollet des d’on connecta per Can 
Flequers amb la rotonda de la Vinyota. 
 
Itinerari de connexió amb l’AP-7 en sentit Tarragona - Lleida des del polígon: Actualment, d’acord amb 
els itineraris indicats pels navegadors i per la senyalització actual per accedir des del polígon a l’AP-7 en 
sentit Tarragona s’ha de creuar el municipi de Mollet, passant per diverses rotondes i zones de tràfic 
pacificat.  
Aquest itinerari no és eficient donat que relantitza el viatja i els vehicles pesats es troben amb 
problemàtiques de girs en algunes de les rotondes. 
A més cal destacar que aquest itinerari talla el trànsit que vol accedir a la rotonda de la Vinyota des de 
l’AP-7, entrada que actualment ja es troba congestionada a les hores punta. 

 

2. Itinerari d’accés a l’AP-7 sentit Tarragona-Lleida des del polígon: Actualment, d’acord amb els 
itineraris indicats pels navegadors i per la senyalització actual per accedir des del polígon a l’AP-7 en 
sentit Tarragona s’ha de creuar el municipi de Mollet, passant per diverses rotondes i zones de tràfic 
pacificat.  

Aquest itinerari no és eficient donat que relantitza el viatja i els vehicles pesats es troben amb 
problemàtiques de girs en algunes de les rotondes. 

A més cal destacar que aquest itinerari talla el trànsit que vol accedir a la rotonda de la Vinyota des de 
l’AP-7, entrada que actualment ja es troba congestionada a les hores punta. 

Tot i així, per accedir a l’Ap-7 en direcció Tarragona, existeix des de la rotonda de la Vinyota un itinerari 
alternatiu per la C-17, pel qual els vehicles i especialment els camions podrien accedir, tanmateix aquest 
no es troba senyalitzat. 

 

El pont de la B-500, que es l’altre punt de connexió amb les grans xarxes, permet connectar amb la C-

33/C-17, la C-59 i la AP-7 també presenta problemes de capacitat especialment pel que fa a la rotonda 

de connexió directe amb el polígon (Lild), la qual no pot absorbir els trànsits en hora punta i presenta 

retencions en les seves entrades des de les grans xarxes i des de Martorelles/Sant Fost per la B-500, on 

conflueixen molts trànsits, la problemàtica d’aquesta es detalla en la diagnosi de l’accés des de l’entorn 

immediat,  tanmateix més enllà d’aquest punt pel que fa a la connexió des del pont amb les xarxes també 

s’ha detectat un punt crític que afecta a la fluïdesa i a la seguretat vial. 
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1. Accés a les grans xarxes des del polígon per  la B-500 Actualment per accedir a les 
autopistes/autovies C-33, C-17 i C-59 des de la B-500 s’ha de realitzar un gir a l’esquerra i no es 
disposa de cap carril per a la incorporació, l’entrada es troba en l’altre costat i s’ha de creuar el carril 
que va en sentit Martorelles per accedir a l’autovia, el fet de que no es disposi de cap espai 
d’espera ni de gir per a incorporar-se a l’accés genera que en les hores de més tràfic es 
generin cues de vehicles degut a que si un vehicle vol accedir en aquest nus i al trànsit en sentit 
contrari no li permet ha d’aturar-se i espera el carril de circulació, generant cues de vehicles, a més 
d’aquesta problemàtica també comporta problemes de seguretat vial. 

 

En aquest context, cal destacar que des de fa anys, la Generalitat estudia la possibilitat de 
desenvolupar el túnel de la Conreria que permetria connectar de forma directe la B-20 amb la carretera 
de la Roca (BV-500) i amb la C-58. Aquest desenvolupament milloraria molt la permeabilitat en les 
connexions entre el Vallès Oriental i la costa, 

Més enllà del túnel, pel que fa a l’accessibilitat del polígon i dels municipis de l’entorn el fet de disposar 
d’una nova connexió directe entre les grans xarxes i la BV-5001 (carretera de la Roca), milloraria molt la 
situació actual de permeabilitat, donat que ara mateix per connectar amb aquestes, només es pot accedir 
des de la B-500 pel tram que transcorre pel nucli urbà o pel Camí de can Prat el qual també es troba saturat 
i especialment d’acord amb l’exposat les interseccions d’ambdós ponts. 

Aquest projecte suposaria una millorà donat que ajudaria a descongestionar hi ha millorar els nivells 
de servei i la fluïdesa dels ponts i els enllaços actuals i milloraria la permeabilitat de l’àmbit. 
Tanmateix, a dia d’avui el projecte està encallat i no es preveu que es realitzi ni a curt ni a llarg 
termini. 

 

6.3 Mobilitat interna i amb l’entorn immediat als PAE’s 

6.3.1 Vehicle privat 

6.3.2 Funcionament actual: 

Els principals accessos són els de Camí de Can Prat i la B-500 que concentren un 70% de les entrades a 
l’àmbit.  Pel que fa als tràfics procedents de la B-5001, que representen el 30% restant, aquests es 
distribueixen entre els diferents accessos, tot i que també destaca l’accés pel Camí de Can Prat.  

Pels principals accessos s’estima l’entrada d’uns 42.000 vehicles al dia amb un percentatge de 
vehicles pesats del 10,9%. 

Analitzant les entrades i sortides en hores punta i la distribució interna del trànsit del polígon així com la 
mobilitat en vehicle privat generada s’estima que un 35% d’aquest es troba vinculat al polígon i un 65% 
és del trànsit es de pas que no te origen ni destinació al polígon. 

Les puntes amb més transit es concentren entre  al matí entre les 7 i les 9 i al migdia entre les 12:30 i les 
14:30 del migdia amb puntes horàries que superen el 12%. 

En les hores punta, l’índex de saturació que relaciona la capacitat de les xarxes amb la seva demanda, al 
camí de Can Prat i a l’accés a la B-500 mostren un índex de saturació superiors al 90% de la seva capacitat 
tant en l’hora punta del matí com de la tarda, i especialment a les entrades que  donen connexió amb les 
grans infraestructures. 

En alguns punts com en la rotonda del carrer de Carrerada és mostren nivells de saturació superiors al 
100% donat que només es disposa de la capacitat per un carril. 

La xarxa interna és caracteritza per estar formada majoritàriament per carrers de doble sentit amb 
aparcament als dos costats, el que teòricament hauria de facilitar la distribució de forma força homogènia, la 
seva topologia es modifica segons la zona en que ens trobem. 

Tanmateix, la xarxa interna tot i les seves característiques de carrers doble sentit de circulació, en el 
seu funcionament s’han detectat forces asimetries, concretament, pel que fa a les vies horitzontals 
entre la B-500 i el Camí de Can Prat, el carrer de la Verneda (el més proper al riu) funciona 
principalment en sentit Sant Fost, i per contra el carrer Sant Marti (central) en sentit Montornès. 

Pel que fa a les vies verticals, com més s’aproximen a la B-500 més s’utilitzen en sentit el Carrer de la 
Verneda mentre que en les més properes a Can Prat el repartiment és força més homogeni amb una minsa 
tendència a incrementar-se en sentit el carrer de Sant Marti. 
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Aquest fet és degut a la rigidesa dels encreuaments donat que l’encreuament actual de connexió amb el 
camí de can Prat només permet l’accés al polígon en un sentit, i per tant, tot el tràfic que vol accedir en 
l’altre sentit a d’anar fins a la següent rotonda (encreuament amb Sant Marti) i igual passa en les sortides. 

 

6.3.3 Punts crítics de la xarxa: 

En l’anàlisi del sector s’han detectat 4 punts especialment crítics de confluència d’itineraris en les 
interseccions i rotondes que es situen dins del sector o en l’accés immediat des de les grans xarxes: 

1. Accés al sector per Camí de Can Prat des de Mollet: es tracta d’un enllaç molt rígid només permet 
l’accés al polígon en un sentit, pel que tot el tràfic que vol accedir en l’altre sentit a d’anar fins a la 
següent rotonda (encreuament amb Sant Marti) i passa igual en les sortides. 

 
 

2. Rotonda carrer Carrerada amb carrer de Sant Marti absorbeix els transits dels dos principals eixos 
del polígon 

La rotonda en hora punta presenta uns nivells de servei deficients especialment en l’hora punta del 
matí presenta retencions en l’accés en sentit Mollet degut als vehicles que volen accedir al polígon pel 
Carrer de Sant Martí, mentre que en l’hora punta del migdia presenta retencions, tot i que menys 
importants en el sentit contrari. Aquestes congestions arriben a la següent rotonda. Actualment aquest 
accés degut a la disposició de l’aparcament únicament disposa d’un carril. 

 

 
 7-8h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL s/veh 110,56 33,34 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL F D 

 

3. Rotonda d’accés al Camí de Can Prat des de la B-5001 (carretera de la Roca) 

La rotonda en hora punta presenta uns nivells de servei millorables, especialment en l’hora punta del 
matí on presenta retencions en l’accés en l’accés en sentit Sant Fost i en la sortida en sentit Mollet on 
degut a la capacitat de la entrada a la rotonda del Carrer Sant Martí, es generen llargues cues de 
vehicles que arriben a afectar a aquesta rotonda. 
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 7-8h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL s/veh 48,56 33,34 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL D C 

 

4. Rotonda accés des de la B-500 amb carrer de Santa Rosa “lidl” (carretera de Badalona a Mollet) 

La rotonda es troba en l’actualitat molt per sobre del límit de la seva capacitat, tant en l’hora punta 
del matí com en l’hora punta del migdia es generen retencions. La rotonda actual no disposa de 
suficient capacitat com per absorbir els volums de trànsit que es generen en les hores punta 

 
 8-9h 13:30-14:30h 

VOLUM DE RETARD TOTAL s/veh 49,18 59,61 

NIVELL DE SERVEI GLOBAL E F 

 

6.3.4 Aparcament  

S’estima que actualment, al polígon de Martorelles es disposa de 1.508 aparcaments lliures al carrer i unes 
2.800 dins de les empreses el que suposen un total d’unes 4.300 places d’aparcament (+/- 15% d’error). 

A partir de la mobilitat actual i del ràtio d’ocupació s’estima  que al polígon conflueixen al mati uns 4.046 
vehicles amb necessitat d’aparcar. 

Durant l’octubre de 2017, es van realitzar aforaments d’ocupació on es va detectar que l’aparcament lliure ja 
es trobava al 100% d’ocupació en algunes zones més cèntriques del polígon. 

Cal destacar que des del comptatge, s’ha detectat, que en els darrers mesos l’ocupació a incrementat en 
aquells vials on encara hi havia marge, cal destacar que a curt mig termini és preveu que el volum de 
treballadors al polígon pugi arribar a incrementar fins a  4.500 treballadors més dels que hi ha actualment. 

D’acord amb l’escenari tendencial aquest increment, podrien arribar a suposar 3.325 nous vehicles amb 
necessitats d’aparcament, tanmateix seguint els patrons de jornades i torns de les activitats logístiques uns 
1.200 nous vehicles al dia tindrien necessitats d’aparcament al mati (moment de màxima ocupació), e 
amb la capacitat actual i sense canvis en els patrons de mobilitat no es podrien absorbir. 

Cal destacar que en moments concrets, en el carrer de Carrerada, on es situen els principals bars i 
restaurant del polígon, en les hores d’esmorzar i dinar, es habitual veure vehicles aparcats en doble 
fila que fan disminuir la capacitat del carrer, i que en moments puntuals generen retencions a la 
rotonda, donat que els vehicles no poden accedir al vial. 
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6.3.5 Modes sostenibles  

Donat l’anàlisi de les xarxes de vehicle privat i d’aparcament de l’àmbit, es fa necessari potenciar l’ús de 
modes més sostenibles per part dels treballadors de l’àmbit per a garantir la funcionalitat del 
polígon, que si segueix amb la mateixa tendència es podria arribar a col·lapsar. 

Per obtenir un canvi cap a una mobilitat més sostenible, cal millorar la qualitat d'algunes xarxes, on s’han 
detectat debilitats. 

6.3.5.1 Accessibilitat a Peu i en bicicleta 

Des de l’entorn 

Un 30% dels treballadors del polígon industrial de Martorelles resideixen a Martorelles Sant Fost i Mollet, i 
gairebé un 20% a Barcelona i l’entorn on es disposa de connexió amb Renfe a traves de la R-2 que dona 
servei a l’estació de tren de Mollet-Sant Fost.  

Donades les distancies amb aquests nuclis i amb l’estació situats a menys d’1km del centre del polígon, part 
d’aquests desplaçaments que a dia d’avui es realitzen en vehicle privat es podrien realitzar a peu o en 
bicicleta. 

Tot i que les distancies són assumibles,  alguns dels itineraris per a realitzar aquests trajectes a no estan 
ben condicionats i no garanteixen, la continuïtat ni la seguretat viaria, ni l’accesibilitat. 

En l’anàlisi de la diagnosi, s’han detectat des dels nuclis urbans dos itineraris que són utilitzats en 
l’actualitat i que presenten discontinuïtats o que no es consideren adequats: l’accés a traves del carrer de 
Can Puig des de Martorelles i l’accés per Can Prat des de Mollet. 

 Des de Can Puig Martorelles: 

En el tram entremig entre el polígon i la zona urbana únicament és disposen de voreres en un sentit, 
tanmateix aquestes segueixen són adequades i compleixen amb les normatives d’accessibilitat. En el darrer 
tram, la zona que es destinava a voreres deixa de estar asfaltada, i es disposa d’un pas de vianants 
senyalitzat que uneix aquest amb la zona enjardinada entre aquest i la carretera B5001. 

Tanmateix, cal destacar que a partir d’aquest punt no es disposa de cap itinerari segur per connectar amb el 
polígon, pel que el pas de vianants actual, no te cap sentit. 

A l’extrem del carrer, on es creua la zona enjardinada i la rotonda, s’hauria de d’habilitar un espai per a 
vianants, per evitar que trepitgin la zona enjardinada  i un pas de vianants segur a les bandes de la rotonda 
per poder-la creuar amb condicions atès que ja hi ha un corriol creat pel pas dels mateixos vianants pel 
solar de banda i banda. 

 Des de Mollet 

Actualment l’itinerari pel Camí de Can Prat és força utilitzat pels vianants i es habitual veure treballadors 
caminant per aquest entre el polígon i Mollet, tot i així, no es considera adequat pel pas de vianants i 
bicicletes, donat que no disposa d’espais segurs per a aquests usuaris, si bé en alguns trams presenta 
voreres, aquestes no són continues ni accessibles i no es disposen de passos de vianants en les 
interseccions les quals presenten elevats nivells de trànsit. 

Actualment, no es disposa de cap itinerari per accedir al polígon de forma segura en bicicleta des de Mollet 
per Can Prat ni des de Martorelles per Can Puig, tot i així la orografia d’aquest darrer dissuadeix de l’ús de 
la bicicleta mecànica, únicament seria adequat per a bicicletes elèctriques. 

L’itinerari de connexió des de l’estació de Mollet-Sant Fost fins al sector, es realitza a traves d’un pont 
accessible i exclusiu per a l’ús de vianants i bicicleta que dona accés al polígon pel carrer del Besòs.  

En la campanya d’enquestes realitzada pel present estudi, els usuaris indiquen que els dies de pluja, a 
l’accés al pont des de l’estació de Renfe es habitual que s’inundi, complicant les condicions d’accés per als 
vianants i les bicicletes. A més, cal destacar que aquest no es troba il·luminat i que l’estat de neteja es 
millorable. No obstant això, aquesta és l'única ruta existent per als vianants i les bicicletes. 

La connexió amb aquest des de l’estació es realitza a través del carrer Industria, el qual disposa de voreres 
estretes (no accessible < 0.90 m lliure de pas) i en un estat millorable. 

A l’estació de Mollet Sant Fost es disposa d’un aparcament per a 24 bicicletes en forma d’U invertida. 
Tanmateix aquest aparcament es troba descobert i obert; un dels principals punts per a disseudir de deixar 
la bicicleta, i especialment per gent que ve de fora i vol utilitzar la bicicleta per desplaçar-se per dins de 
l’àmbit, a més aquest es situa al costat contrari al del accés al polígon el que dificulta i incrementa l’itinerari 
de connexió. 
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Tot i així cal destacar que la connexió em bicicleta des d’aquesta estació disposa d’un gran potencial, donat 
que es pot connectar amb el centre del polígon en bicicleta en 5 minuts 

A l’interior del polígon  

La xarxa actual interna del polígon presenta unes condicions millorables pel que fa a la mobilitat per a 
vianants i per a bicicletes 

A nivell d’accessibilitat es disposa de voreres de gairebé 2 m en tot el polígon, tanmateix, la majoria 
d’aquestes disposen d’un ample lliure de pas inferior a 1,8 m degut a la existència de senyals i dels post de 
la llum i la electricitat col·locades enmig d’aquestes disminuint l’espai lliure de pas pels vianants. 

També cal destacar l’estat de les voreres internes del polígon que presenten un estat de paviment, força 
millorable, bàsicament del paviment que per falta de conservació està esmicolat i aixecat i amb la vorada 
malmesa. 

Pel que fa a la seguretat vial i a la continuïtat dels itineraris baixa existència de cruïlles de vianants en 
els encreuaments i al costat de les parades d'autobús, i especialment en les vies més transitades com el 
carrer de Can Carrerdada. 

Fins fa poc, únicament es disposaven de passos de vianants al carrer de la Verneda però cap d’ells disposa  
de guals i estan situats sense donar continuïtat als itineraris directes, tot i així, darrerament s’han implantat 
14 nous passos de vianants al centre del polígon, tot i que es troben situats de forma optima aquests només 
donen s’adeqüen a les necessitats d’una part d’empreses , això vol dir, que els treballadors d’algunes de les 
empreses sí han de creuar el carrer han de donar una gran volta el que provoca que s’acabi creuant per on 
no toca amb el conseqüent risc que comporta.  

A més cal destacar que aquests nous passos tampoc disposen de gual pel que no són accessibles per 
tothom i no compleixen amb la norma d’accessibilitat universal. 

A nivell de bicicletes, no es disposa de cap tipus d’espai desagregat per aquestes i donades les 
característiques de les voreres, tampoc poden transcorre per aquestes. 

A més, la velocitat del polígon és de 50 km/h pel que no es considera adequat per a la convivència entre 
vehicles i bicicletes, tot i així darrerament, s’han implantat zones 30, al carrer Presseguer i Gorg, aquestes 
garanteixen la seguretat vial en la convivència de la bicicleta i els vehicles, tot i així al no haver continuïtat 
en els itineraris no es pot connectar de forma segura amb aquestes, aquestes mesures no es consideren 
eficients si es realitzen de forma independent i sense donar continuïtat a un itinerari. 

6.3.5.2 Transport públic 

Pel que fa a l’oferta ferroviària l’àmbit resta servit per l’estació de Mollet – Sant Fost hi on circula la línia de 
Rodalies R2 (St. Vicenç/Vilanova - Maçanet), que es situa a poc més d’un quilòmetre del centre del polígon, 
i a la qual es pot accedir en 15 minuts caminant o en menys de 5 minuts en bicicleta. També es pot accedir 
en autobús amb un recorregut d’uns 6 minuts. 

Segons els horaris vigents per als dies feiners, la línia R2 circula amb una freqüència mitjana aproximada de 
20 minuts entre les 5.48 i les 00.20 hores, amb un total de 56 expedicions diàries sentit Granollers, i amb 
una freqüència mitjana aproximada de 19 minuts entre les 5.14 i les 22.54 hores, amb un total de 57 
expedicions diàries sentit Barcelona. 

Pel que fa a la xarxa de de transport públic en autobús, l’àmbit resta cobert per 6 serveis, en els quals es 
pot accedir a traves de les 29 parades de les que es disposa el polígon. A traves d’aquestes es pot accedir 
a les estacions ferroviàries més properes (Mollet), als municipis de l’entorn immediat, a la capital de la 
comarca Granollers i a altres grans capitals com Barcelona i Mollet. 

Pel que fa a la cobertura de les parades d’aquestes línies cal destacar que únicament hi ha una línia que 
dona cobertura a l’interior del i que la resta realitzen parada a la av de Barcelona (B-500) a gairebé 1 km del 
centre del polígon.  

La L-376: Mollet – Estació Mollet- Sant Fost - Polígons de Mollet i Martorelles és la única línia que dona 
cobertura a la totalitat del interior del polígon en un radi de 300m  

La potencialitat d’aquesta línia es troba en la connexió entre el polígon i l’estació, teòricament realitza 
aquesta connexió en 3’ tot i que els horaris indiquen aquest temps, s’ha detectat que aquets no són 
adequats donat que se’n necessiten com a mínim 6’ a més del temps que es perd en les parades. 

En l’enquesta realitzada un 5% dels usuaris del vehicle privat van indicar que canviarien de mode si es 
millores l’oferta del bus al polígon (principalment residents de Mollet, Barcelona i Martorelles).  
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Els treballadors enquestats indiquen que l’oferta horària d’aquest no s’adequa a les seves necessitats, donat 
que el temps d’espera a l’estació i avanç d’arribar a la feina penalitza el viatge poden arribar superar entre 
els 2 temps els 30’ d’espera. 

Aquest fet es degut a que aquest servei dona cobertura a diversos polígons i per a garantir l’hora d’entrada 
dels polígons més allunyats ha de passar amb uns 15 minuts d’antelació pel polígon de Martorelles. 
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7 OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

7.1 Objectius 

Donats l’estat de les xarxes, els hàbits actuals i l’escenari tendencial previst, es fa necessari prendre 
mesures per a disminuir l’ús del vehicle privat i adequar les xarxes per millorar el funcionament d’aquestes: 

• Definir propostes a la xarxa de vehicles per millorar el seu funcionament i la fluïdesa 
especialment en les interseccions 

• Incrementar la quota d’ocupació dels vehicles privats 

• Disminuir les externalitats que generen els vehicles en la salut i garantir la qualitat de vida 
dels treballadors i veïns 

• Establir els principals criteris que han de regir la de l’oferta de transport i mobilitat 

• Incrementar la quota de desplaçaments en els modes més sostenibles alternatius al cotxe 
privat per part dels treballadors: 

 Autobús 

 Bicicleta 

 A peu 

7.2 Línies estratègiques d’actuació 

Fruit de la diagnosi tècnica elaborada i de les demandes realitzades per part dels treballadors, i empreses 
per donar compliment als objectius fixats, s’han definit 5 línies estratègiques d’actuació que s’agrupen en 
tres grans grups:, MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB LES GRANS XARXES, MOBILITAT INTERNA AL 
POLÍGON I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN IMMEDIAT I XARXES GESTIÓ DE LA MOBILITAT GLOBAL 

 

MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB LES GRANS XARXES  

1. Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir la fluïdesa en les connexions amb el polígon  

MOBILITAT INTERNA AL POLÍGON I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN IMMEDIAT 

2. Millorar la mobilitat interna i millora la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

3. Reestructura l’oferta d’aparcament 

4. Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

5.  Millorar la qualitat del transport públic 

GESTIÓ DE LA MOBILITAT GLOBAL 

6-Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència  
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8 PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Fruit de la diagnosi tècnica elaborada i de les demandes realitzades per part dels treballadors, i empreses 
per donar compliment als objectius fixats, es proposa el desenvolupament d’un total de 29 propostes que 
es distribueixen en les 6 línies estratègiques definides: 

 

MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB LES GRANS XARXES  

1. Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir la fluïdesa en les connexions amb 
el polígon 

1.1. Millorar la operativa i la fluïdesa del pont del camí de can prat 

1.2. Estudiar la viabilitat de crear un carril segregat de gir a l’esquerra per a les connexions amb la C-33, 
C-17 i C-59 des de la B-500  

1.3. Nou pont entre Sant Fost i Mollet: nova connexió entre C-59/C-17 i la B-5001 

1.4. Millorar la senyalització de connexió amb les grans xarxes per potenciar els itineraris més òptims 

MOBILITAT INTERNA AL POLÍGON I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN IMMEDIAT 

2. Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat  

2.1. Augmentar la capacitat vial i la seguretat viaria  a la xarxa interna del polígon 

2.2. Disminuir la rigidesa del nus l’accés al polígon pel camí de Can Prat (implantar una rotonda al circuit 
motocròs)  

2.3. Millora els nivells de servei de la rotonda del carrer Sant Martí i  carrer Carrerada 

2.4. Redirigir el trànsit de pas per l’interior del polígon  

2.5. Millora els nivells de servei de la rotonda d’accés a la B-500 (Lidl) 

2.6. Crear un “car pooling” per els treballadors del polígon 

3. Reestructura l’oferta d’aparcament 

3.1. Ampliar l’oferta d’aparcament lliure 

3.2. Crear places per a vehicles compartits 

3.3. Implantar punts de recarrega elèctrica 

4. Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

4.1. Millora l’accessibilitat a peu des dels nuclis propers  

4.2. Redisseny de la secció del pont de Can Prat entre Mollet i el Polígon de Martorelles 

4.3. Millora l’accessibilitat en bicicleta des dels nuclis propers 

4.4. Adequar la connexió amb l’estació de Mollet – Sant Fost per a vianants i bicicleta 

4.5. Fomentar la Bicicleta com a llançadora des de l’estació de Mollet – Sant Fost 

4.6. Garantir l’accessibilitat i la seguretat viaria dins del polígon per els vianants  

4.7. Millorar l'estat de les voreres del polígon 

4.8. Disminuir la velocitat del polígon per a garantir la seguretat vial en la convivència dels vehicles i les 
bicicletes 

5. Millorar la qualitat del transport públic 

5.1. Millora la qualitat de les parades del polígon 

5.2. Reestructurar el bus polígon per adequar-lo a les necessitats dels treballadors 

5.3. Potenciar la cooperació entre les empreses i treballadors per l’ús del transport col·lectiu  

GESTIÓ DE LA MOBILITAT GLOBAL 

6. Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència  

6.1. Crear una taula de mobilitat 

6.2. Gestor de la mobilitat 

6.3. Creació d’un Portal web i APP de mobilitat sostenible 

6.4. Fomentar la creació de Plans de mobilitat sostenible d’empreses 

6.5. Potenciar des de les empreses de l’ús de mitjans sostenibles  

 

 

La totalitat de les propostes es presenten en fitxes homogènies, les quals inclouen la línia 
estratègica de la que es deriven, els objectius a assolir, el calendari recomanat i el pressupost 

aproximat 
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8.1 MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB LES GRANS XARXES  

8.1.1 Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir la fluïdesa en les 
connexions amb el polígon  

 

Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir la fluïdesa en les connexions amb 

el polígon 

Actuació 1.1 Millorar la operativa i la fluïdesa del pont del camí de can prat 

Objectius:  

 Millorar els nivells de servei de les rotondes i les connexions amb les grans xarxes 

 Millora la fluïdesa en els accessos i enllaços 

Descripció de l’actuació: 

Per a la millora de la mobilitat a l’àmbit, es proposen diverses mesures que caldrà estudiar de forma 

exhaustiva i detallada i que es podran implantar de forma acumulativa a partir de 3 fases: 

Fase 1: Execució de dos ramals directes a la rotonda de la Vinyota (Decathlon) i creació d’una nova 

rotonda a can Prat per l’accés a Martorelles 

Fase 2: Conversió de c/ Can Flequer en 2+2 

Fase 3: Ampliació el diàmetre de la rotonda de la Vinyota (Decathlon) 

1. Execució de dos ramals directes a la rotonda de la Vinyota (Decathlon) i creació d’una nova 

rotonda costat Martorelles 

 La execució dels dos ramals directes millorarà la fluïdesa de la rotonda donat que permetrà 

disminuir el trànsit de la rotonda en gairebé un 28% en l’hora punta del matí (7:30 a 8:30h) 

 
Lleugers Pesants total % sobre total  

Nou ramal C-17 Barcelona des de Martorelles 420 63 483 20,9% 

Nou ramal Mollet centre des AP-7 i C17 147 6 153 6,6% 

 
567 69 636 27,5% 

 La creació d’una nova rotonda al costat de Martorelles, permetrà eliminar el trenat que es genera 

actualment entre l’accés a Can Prat i la sortida de la C-17 en direcció el polígon, el qual 

comporta que es generin cues en l’accés de des de la C-17 i situacions d’inseguretat vial. 
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2. Escenari 1 + conversió de c/ Can Flequer en 2+2 

La reconversió de can flequers en 2+2 permetrà disminuir les cues que es generen actualment en 

aquest vial, donat que es duplicarà la capacitat de la via, que en hora punta ja es trobà sobre el límit de 

la seva capacitat, a més permetrà millorar les entrades i sortides des de la rotonda cap aquest- 

 

 

3. Escenari 2 + ampliació el diàmetre de la rotonda de la Vinyota (Decathlon) 

Aquesta proposa permetrà incrementar al voltant d’un 30% (depenent diàmetre) la capacitat 

interna de la rotonda, a més agilitzarà els girs dels camions donat que disposaran de més espai. 

 

Actualment la Generalitat (2018) està estudiant la viabilitat tècnica i economia de les diferents 

fases. 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Generalitat de Catalunya (3M) 
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Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir uns nivells de servei adequats 

Actuació 1.2 
Estudiar la viabilitat de crear un carril segregat de gir a l’esquerra per a les 

connexions amb la C-33, C-17 i C-59 des de la B-500 

Objectius:  

 Disminuir les cues que es generen a l’accés a la C-33/C-17 i C-59 des de la B-500 

 Millorar la seguretat vial 

Descripció de l’actuació: 

Actualment per accedir a les autopistes/autovies C-33, C-17 i C-59 des de la B-500 s’ha de realitzar un 

gir a l’esquerra, l’entrada se situa a l’altre costat i s’ha de creuar el carril que va en sentit Martorelles 

per accedir a l’autovia, per aquest moviment no es disposa de cap carril específic per a realitzar el gir 

de forma desagregada de la resta d’usuaris, el que comporta que per a incorporar-se a l’accés en les 

hores de més tràfic es generin cues de vehicles degut a que si un vehicle vol accedir en aquest nus i al 

trànsit en sentit contrari no li permet ha d’aturar-se i espera el carril de circulació, generant cues de 

vehicles, a més d’aquesta problemàtica també comporta problemes de seguretat viaria. 

Detall situació actual de gir a l’esquerra 

 

 

 

 

 

 

 

Per disminuir aquesta problemàtica es proposa que es realitzi un projecte, per avaluar la viabilitat 

d’implantar un carril desagregat de gir a l’esquerra en aquest punt que permeti els vehicles esperar-

se en cas de no poder incorporar-se de forma immediata i sense afectar als altre vehicles de la via i 

que millori la seguretat vial de l’encreuament, igual que el que es disposa en la mateixa B-500 uns 

metres abans, en el gir a l’esquerra d’accés a Can Prat. 
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Detall carril de gir a l’esquerra existen per accedir a Can Prat des de la B-500 

 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Projecte: 30.000€ 
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Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir uns nivells de servei adequats 

Actuació 1.3 Nou pont entre Sant Fost i Mollet: nova connexió entre C-59/C-17 i la B-5001  

Objectius:  

 Millorar les connexions amb les grans xarxes 

 Millorar la permeabilitat de l’àmbit  

 Disminuir el trànsit de la B-500 entre la BV-5001 (Carretera de la Roca) i el pont de la B-500 

 Disminuir el trànsit de pas del pont i les interseccions del camí de Can Prat  

Descripció de l’actuació: 

Des de fa anys la Generalitat estudia la possibilitat de desenvolupar el túnel de la Conreria que 
permetria connectar de forma directe la B-20 amb la carretera de la Roca (BV-500) i amb la C-59. 
Aquest desenvolupament milloraria molt la permeabilitat en les connexions entre el Vallès 
Oriental i la costa, a més que segons estudis realitzats podria disminuir un 15% del trànsit actual al 
nus de la Trinitat. 

A principi de 2003 la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DPTOP) va aprovar un projecte per tornar a formular aquest eix i construir-hi un túnel d’1 km 
per travessar el coll de Montalegre, una variant al municipi de Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental) i un viaducte d’uns 300 m de longitud per creuar el riu Besòs. L’objectiu de l’actuació era, 
segons el DPTOP, assolir una comunicació còmoda i segura entre els eixos viaris principals del 
Maresme i el Vallès. 

Aquest projecte ja es troba inclòs dins del POUM de Sant Fost de Campsentelles 

Projecte de la Conreria Font: POUM Sant Fost 
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Més enllà del túnel, pel que fa a l’accessibilitat del polígon i dels municipis de l’entorn el fet de disposar 
d’una nova connexió directe entre les grans xarxes i la BV-5001 (carretera de la Roca) , milloraria molt 

la situació actual, donat que ara mateix per connectar amb aquesta, només es pot accedir des de la B-
500 pel tram que transcorre pel nucli urbà i que disposa d’uns nivells de servei al límit de la seva 
capacitat o pel Camí de can Prat el qual també es troba saturat i especialment les interseccions 
d’ambdós ponts. 

Aquest projecte suposaria una millorà donat que ajudaria a descongestionar i ha millorar els nivells de 
servei i la fluïdesa dels ponts i els enllaços actuals i milloraria la permeabilitat de l’àmbit. 

Actualment el projecte està encallat degut a diverses variables i no se sap si finalment es 
desenvoluparà tanmateix, es proposa que es desenvolupi el pont de connexió des de la BV-500 
fins a la C-59 el qual pot funcionar de forma independent a la totalitat del projecte i si en un futur 
es desenvolupa el túnel aquest enllaç ja estarà fet. 

Proposta tram a desenvolupar 

 

En aquest sentit es proposa que els gestors del polígon junt amb l’Ajuntament de Martorelles i els altres 
ajuntaments implicat instin a les administracions competents (principalment Generalitat) a iniciar 
els tràmits per desenvolupar el pont de connexió entre la entre C-59/C-17 i la B-5001 de forma 
independent al desenvolupament del túnel de la Conreria, donat que a nivell de funcionalment està  
justificada la seva implantació de forma independent per a millorar les connexions en aquest tram entre 
la BV-5001 i la C59/C17 que per si sola ja milloraria molt la permeabilitat i connexions del Vallés 
Oriental donat que en aquest àmbit actualment, els ponts i les interseccions amb les grans xarxes ja es 
troben saturats en les hores puntes. 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

 Generalitat de Catalunya  
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Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir uns nivells de servei adequats 

Actuació 1.4 
Millorar la senyalització de connexió amb les grans xarxes per potenciar els 

itineraris més òptims 

Objectius:  

 Millorar l’eficiència dels itineraris 

 Evitar els vehicles pesats pel nuclis 

Descripció de l’actuació: 

Actualment hi ha dos connexions que no són massa eficients i especialment pels vehicles pesats degut 

a que transcorren per zones urbanes de tràfic lent, pacificades i per rotondes de baixa capacitat i amb 

alts nivells de saturació. Concretament són: 

 La connexió amb el polígon des de l’AP-7 provenint de Girona 

 La connexió amb l’AP-7 en sentit Tarragona-Lleida des del polígon 

Els itineraris actuals o els que indiquen els navegadors no són eficients ni òptims i afecten 

especialment als camions que volen connectar amb el polígon i que no disposen d’itineraris adequats 

però també als altres usuaris de les xarxes, ja que degut a les dimensions d’algunes rotondes per on 

transcorren els itineraris els camions han de maniobrar i poden arribar a provocar retencions. 

 

La connexió amb el polígon des de l’AP-7 provenint de Girona 

Darrerament la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de millora del nus de connexió entre 

l’AP-7 i la C-33 per incorporar-se a la C-17, a Parets. 

Aquest nou nus millorarà la connexió des de l’AP-7, donat que permetrà que el tràfic pesat pugi accedir 

al polígon des de la C-17 i sense necessitat de passar pel nucli urbà de Mollet ni per les zones 

pacificades d’aquest, pel que es disposarà d’un nou itinerari molt més eficient que l’actual. 

Millora nus de Parets 
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La connexió amb l’AP-7 en sentit Tarragona-Lleida des del polígon 

Actualment, d’acord amb els itineraris indicats pels navegadors i per la senyalització actual per accedir 

des del polígon a l’AP-7 en sentit Tarragona s’ha de creuar el municipi de Mollet, passant per diverses 

rotondes i zones de tràfic pacificat.  

Aquest itinerari no és eficient donat que relantitza el viatja i els vehicles pesats es troben amb 

problemàtiques de girs en algunes de les rotondes. 

A més cal destacar que aquest itinerari talla el trànsit que vol accedir a la rotonda de la Vinyota des de 

l’AP-7, entrada que actualment ja es troba congestionada a les hores punta. 

Senyalització actual 
 

 
Tot i així, per accedir a l’Ap-7 en direcció Tarragona, existeix des de la rotonda de la Vinyota un 

itinerari alternatiu per la C-17, pel qual els vehicles i especialment els camions podrien accedir. 

Amb l’objectiu de potenciar aquest itinerari que milloraria la eficiència dels viatges i ajudaria a 

millorar els nivells de servei de la rotonda la Vinyota es proposa modificar la senyal actual que 

es disposa avanç de l’accés a aquesta.  

Senyalització proposada 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

 600€ 
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8.2 MOBILITAT INTERNA AL POLÍGON I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN IMMEDIAT 

8.2.1 Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat  
 

Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 2.1 Augmentar la capacitat vial i la seguretat viaria de la xarxa interna del polígon  

Objectius:  

 Augmentar la capacitat vial  

 Millorar la seguretat viaria disminuint els girs a l’esquerra 

 Adequar la xarxa al funcionament actual 

Descripció de l’actuació: 

El funcionament de la xarxa interna tot i que la majoria dels carrers són de doble sentit de circulació, es 

caracteritza per les asimetries que es generen, concretament, pel que fa a les vies horitzontals entre la 

B-500 i el Camí de Can Prat, el carrer de la Verneda (el més proper al riu) funciona principalment en 

sentit Sant Fost, i per contra el carrer Sant Marti (central) en sentit Montornès. 

Pel que fa a les vies verticals, com més s’aproximen a la B-500 més s’utilitzen en sentit el Carrer de la 

Verneda (S’utilitza com a via principal per a connectar des del polígon amb la B-500) mentre que en les 

més properes a Can Prat el repartiment és força més homogeni amb una minsa tendència a 

incrementar-se en sentit el carrer de Sant Marti (Principal carrer per sortir cap al nus de Mollet, on 

connecten totes les grans xarxes). 

 

Aquestes asimetries afecten a les capacitats dels carrils, donat que en un mateix carrer, el carril en un 

sentit és molt utilitzat disminuint la seva capacitat i en el sentit contrari la capacitat del carril 

està infrautilitzada. 

A més cal destacar que el fet de disposar de carrers de doble sentit en tot el polígon disminueix la 

seguretat viaria de l’àmbit donat que genera la necessitat de realitzar girs a l’esquerra i hi ha 

possibilitats de xocs frontals. 

En aquest context, i donat els nivells de trànsit interns dels que es disposa en l’actualitat, s’avalua la 
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possibilitat de crear sentits únics de circulació, i aprofitar l’espai restant ja sigui per ampliar la capacitat 

en un sentit o per espai destinat a altres modes o per aparcament.  

Per aquesta proposta s’han definit tres alternatives de forma estratègica d’acord amb el funcionament 

actual del trànsit i les interaccions a l’àmbit: 

1- Convertir els carrers verticals en sentits únics i mantenir de doble sentit els horitzontals  

2- Convertir tots els carrers interns en sentits únics excepte els de connexió amb la B-500 

3- Convertir tots els carrers interns del costat de Sant Fost en sentits únics excepte els de 

connexió amb la B-500 i mantenir els dobles sentits a la zona del costat de Montornès 

4-  Convertir tots els carrers interns en sentits únics 

S’avaluen els avantatges i inconvenients de les 3 alternatives:  

Alternativa 1: Convertir tots els carrers interns en sentits únics i mantenir de doble sentit la 

Verneda i Can Prat 

Alternativa 1: Intensitat de vehicles en hora punta 

 

 

Avantatges Inconvenients 

 Gairebé no s’afecta al funcionament del 

trànsit actual i especialment als principals 

fluxos del carrer de Sant Marti 

 Es pot arribar a incrementar l’oferta 

d’aparcament al voltant d’un 30% 

 No afecte al funcionament de les 

interseccions actuals 

 

 Si no es prenen mesures complementaries 

es mantindrà el desequilibri entre les vies 

principal degut a la rigidesa de la intersecció 

d’accés de Can Prat 

 Afecta al trànsit de sortida del carrer Mogent 

(bon Àrea) accés a B-5001 que hauran de fer 

la volta pel carrer Sant Marti 

 Al costat de la B-500, el carrer Gorg serà 

l´únic en sentit de pujada hi haurà d’absorbir 

tots aquests trànsits 

 No s’eliminen els girs a l’esquerra que 

comporten un problema de seguretat viaria 

 



79 

 
                                                                     
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

Alternativa 2: Convertir tots els carrers interns en sentits únics excepte els de connexió amb la 

B-500 

Alternativa 2: Intensitat de vehicles en hora punta 

 

 

Avantatges Inconvenients 

 S’aprofita la rigidesa actual i s’eliminen els 
sentits amb menys demanda 

 Es pot arribar a incrementar l’oferta 
d’aparcament al voltant d’un 30% o dedica 
l’espai a carrils bicis i amples voreres 

 Es manté el funcionament de l’accés i sortida 
cap a la B-500 (rotonda del Lidl) 

 S’eliminen la majoria dels girs a l’esquerra 
que comporten un problema de seguretat 
viaria 

 

 Afecta sobre el funcionament actual, hauran 
de variar es itineraris un al voltant d’un 15% 
dels vehicles 

 Afecta al trànsit de sortida del carrer Mogent 
(bon Àrea) accés a B-5001 que hauran de fer 
la volta pel carrer Sant Marti 

 Mantenir l’accés per el carrer Barcelona des 
de la rotonda del lídl no millora la situació 
d’aquesta 

 Per garantir les connexions entre les dues 
zones del polígon separades per la carretera 
de Can Prat Polígon es faria necessari 
implantar una rotonda a l’accés del polígon 
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Alternativa 3: Convertir tots els carrers interns del costat de Sant Fost en sentits únics excepte 

els de connexió amb la B-500 i mantenir els dobles sentits a la zona del costat de Montornès 

Alternativa 3: Intensitat de vehicles en hora punta 

 

 

Avantatges Inconvenients 

 S’aprofita la rigidesa actual i s’eliminen els 
sentits amb menys demanda 

 Es pot arribar a incrementar l’oferta 
d’aparcament al voltant d’un 40% o dedica 
l’espai a carrils bicis i amples voreres 

 Es manté el funcionament de l’accés i sortida 
cap a la B-500 (rotonda del Lidl) 

 Es manté el funcionament de les connexions 
entre el carrer Mogent (bon Àrea) i la B-5001  

 No es fa necessari crear noves 
infraestructures per a garantir les connexions 
entre les dues zones del polígon separades 
per la carretera de Can Prat, pot funcionar 
de forma optima amb les infraestructures 
actuals i realitzar únicament actuacions de 
senyalització i pintura amb un baix cost 
econòmic 

 S’eliminen la majoria dels girs a l’esquerra 
que comporten un problema de seguretat 
viaria 

 

 Afecta sobre el funcionament actual, hauran 
de variar es itineraris un al voltant d’un 10% 
dels vehicles 

 Mantenir l’accés per el carrer Barcelona des 
de la rotonda del lídl no millora la situació 
d’aquesta 
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Alternativa 4: Convertir tots els carrers interns en sentits únics 

Alternativa 4: Intensitat de vehicles en hora punta 

 

Avantatges Inconvenients 

 S’aprofita la rigidesa actual i s’eliminen els 
sentits amb menys demanda 

 Es milloren els nivells de servei de la rotonda 
de la B-500, donat que ja no es disposarà de 
trànsit bloquejant l’entrada des de Sant Fost i 
Martorelles. 

 Es pot arribar a gairebé duplicar l’oferta 
d’aparcament 

 S’eliminen els girs a l’esquerra que 
comporten un problema de seguretat viaria 

 

 

 Afecta als moviments actuals del 30% del 
trànsit intern 

 El trànsit procedent de la B-500 haurà 
d’entrar tot pel carrer Sant Martí des del 
carrer Barcelona 

o El carrer Sant Martí en el tram d’accés 
des de la B-500 incrementarà fins a 
gairebé el límit de la seva capacitat 

o Es poden generar cues en el sentit de 
circulació cap a Mollet del carrer de 
Barcelona donat que hi haurà un elevat 
numero de vehicles que voldran accedir 
(Les cues que desapareixen del lidl es 
traslladaran aquí) 

 Afecta al trànsit de sortida del carrer Mogent 
accés a B-5001 que hauran de fer la volta pel 
carrer Sant Marti 

 Per garantir les connexions entre les dues 
zones del polígon separades per la carretera 
de Can Prat Polígon es faria necessari 
implantar una rotonda a l’accés del polígon. 

 

 

En aquesta alternativa es milloren els nivells de servei de la rotonda de la B-500, donat que ja no 

es disposarà de trànsit bloquejant l’entrada des de Sant Fost i Martorelles, tanmateix, es poden 

generar cues en el sentit de circulació cap a Mollet en el carrer de Barcelona (B-500) donat que hi 

haurà un elevat numero de vehicles que voldran accedir pel carrer Sant Martí i tallaran el trànsit en 

aquest punt (Les cues que desapareixen del lidl es traslladaran aquí). 
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Per minimitzar aquest impacte es proposa que s’implanti un semàfor de 2 fases que podrà anar 

coordinat amb l’actual de la BV-5001 en l’encreuament amb la B-500. 

Semàfor proposat encreuament carrer Barcelona (B-500) i de Sant Martí 

 

 

Vinculat la proposta i per a implantar qualsevol de les alternatives proposades caldrà fer un pla 
de senyalització pel correcte funcionament de la mateixa. 
 
Es recomana implantar a curt termini la alternativa 3 i aprofitar la capacitat restant per a crear 
carrils bici i ampliar voreres o per ampliar l’aparcament. 
 
A mig llarg termini es recomana avaluar la possibilitat d’implantar l’alternativa 4. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Estimació en senyalització + pintura: 3.000/4.000€  
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Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 2.2 
Disminuir la rigidesa del nus l’accés al polígon pel camí de Can Prat  

(implantar una rotonda al circuit de motocròs) 

Objectiu:  

 Donar flexibilitat a l’accés des de Can Prat  

 Millorar la fluïdesa en l’accés al polígon 

 Millorar nivells de servei de la rotonda del carrer Sant Martí 

 Disminuir la velocitat d’accés al polígon 

Descripció de l’actuació: 

L’accés al sector pel Camí de Can Prat des de Mollet es realitza a través d’un enllaç molt rígid que 

només permet l’accés al polígon en un sentit, pel que tot el tràfic que vol accedir en l’altre sentit a 

d’anar fins a la rotonda de l’encreuament amb Sant Marti i passa igual en les sortides amb el sentit 

contrari. 

La rigidesa d’aquest encreuament genera que el funcionament de la xarxa interna tot i que la majoria 

dels carrers són de doble sentit de circulació, funcioni , concretament, pel que fa a les vies horitzontals 

entre la B-500 i el Camí de Can Prat, el clarament de forma asimètrica especialment el carrer de la 

Verneda (el més proper al riu) que funciona principalment en sentit Sant Fost, i per contra el carrer Sant 

Marti (central) en sentit Montornès. 

 

En l’actualitat es disposa en aquest encreuament en hora punta de tràfic lliure: 
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Per obtenir una distribució del trànsit en els dos eixos horitzontals principals (Sant Marti i Verneda) es 

proposa implantar una rotonda al accés des de Mollet per Can Prat (costat del circuit de motocròs). 

 Complementàriament, donat que la modificació d’aquest encreuament afectarà a la rotonda de can 

prat amb el carrer Sant Martí (Esteve), també es tindrà en compte aquesta 

Aquesta proposta funcionarà diferent segons els sentits de circulació de l’àmbit, per aquest 

motiu s’avaluarà el seu funcionament de forma diferenciada pel cas de que es mantinguin els 

sentits actuals i pel cas de que s’implantin sentits únics d’acord amb la proposta anterior. 

Estat actual sentits dobles de funcionament 

Per aquesta proposta primerament s’ha avaluat la possibilitat d’implantar una rotonda amb l’espai 

disponible i amb els sentits de circulació actuals. 

 

Donades les dimensions de l’àmbit es podria implantar una rotonda amb un radi de 10/12 metres 

similar a les que es disposa al encreuament amb el carrer Sant Marti (Esteve). 

S’ha realitzat una primera avaluació manual amb el mètode Cetur per avaluar els avantatges i 

inconvenients d’implantar una rotonda amb dobles sentits als eixos principals en ambdós cantons i amb 

la resta d’infraestructures actuals en l’hora punta del mati (7:30-8:30):  
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Avantatges Inconvenients 

 En la rotonda del carrer Sant Marti (Esteve) 

es disminueixen les cues al carrer Carrerada 

en sentit Mollet i a Can Prat en sentit 

Martorelles 

 El trànsit es distribueix de manera més 

homogènia entre el carrer de la Verneda i el 

carrer Sant Martí 

 

 En la nova rotonda es generen cues a la 

sortida i entrada verticals al polígon i 

especialment en l’accés des de Mollet, donat 

a que únicament es disposa d’un carril 

d’accés. 

 

 

Escenari amb sentits únics de circulació a la Verneda i al carrer Sant Marti 

S’ha avaluat la possibilitat d’implantar una rotonda amb sentits únics al carrer de la Verneda i de Sant 

Martí. Aquest escenari no dona resposta a les problemàtiques detectades anteriorment, presenta un 

funcionament similar i es generen cues al Carrer Carrerada i Can prat per accedir a les rotondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En ambdós casos per l’òptim funcionament de les rotondes caldria garantir 2 carrils en les 

entrades. 

És considera que si s’implanta amb les infraestructures actuals no seria eficient, per 

implantar aquesta rotonda minimitzant l’impacte dels vehicles en l’accés al polígon, seria 

necessari disposar de dos carrils d’accés a l’entrada del polígon per Can Prat des de Mollet.  
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Tant amb dobles sentits de circulació com en sentits únics, les problemàtiques són molt similars, donat 

que provenen de la capacitat dels accessos i del tràfic vertical que és el majoritari, i és minimitzarian 

amplian el nombre de carrils d’acces a la rotonda. 

 

 

En el cas de fer sentits únics, en l’accés pel Camí de Can Prat, si no es volen ampliar el nombre de 

carrils serià suficient amb incloure un carril d’accés directe a la Verneda. 

 

Cal destacar que s’ha detectat que en l’accés al polígon el tram entre el carrer de la Verneda i el c 

Sant Martí, hi ha forces vehicles que sobrepassen el límit de velocitat aquest fet, es degut a que 

s’accedeix de manera directe i continua des del pont de Can Prat i que disposa de dos amplis sentits 

de circulació, la implantació de la rotonda, permetria, que es disminuís la velocitat donat que els 

vehicles haurien de reduir la velocitat per entrar al polígon. 

Tanmateix, en cas d’implantar sentit únic al carrer de la Verneda, es proposa que un dels dos 

carrils de circulació es dediqui a aparcament, el que permetria reduir la capacitat i aquesta 

comportaria una disminució de la velocitat dels vehicles. 

De forma complementaria i lligat amb la proposta d’implantació de velocitat a 30km/h a tot el 

polígon es proposa que s’implantin reductors de velocitat en l’accés, aquestes dues mesures 

proposades, es poden implantar de manera ràpida i suposarien una millora de la seguretat vial 

en aquest tram. 

 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

100.000€ 
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Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 2.3 
Millora els nivells de servei de la rotonda entre el carrer Carrerada i Sant 

Martí   

Objectiu:  

 Millorar els nivells de servei i disminuir les cues augmentat la capacitat 

 Evitar aparcament indegut 

Descripció de l’actuació: 

Actualment en les hores punta es generen llargues cues de vehicles en el Carrerada entre rotonda i 

rotonda i en el carrer Sant Martí degut a d’entre d’altres al fet de que només es disposa d’un 

carril per sentit (1 d’aparcament i l’altre de circulació) als accessos a la rotonda.  

Concretament en el carrer Carrerada en sentit Mollet a l’hora punta del mati i en sentit Martorelles a la 

punta del migdia i la tarda i en el carrer Sant Martí en ambdós períodes.  

El fet de disposar d’aparcaments en aquest entorn afecta a la capacitat de les rotondes, que únicament 

disposen d’1 carril d’entrada i 1 de sortida fet que a la seva capacitat d’absorció. Amb el volum de 

vehicles que es generen en les hores punta en aquests (trànsit entre rotondes superior als 900 

vehicles/hora/sentit) es supera el nivell de capacitat d’un sol carril. 

 

 

Aquesta situació s’incrementa degut a que en aquest carrer es situen un parell de 

bars/restaurants i en alguns moments del dia es habitual veure vehicles aparcats en doble fila, 

reduint més la capacitat del carril i generant que alguns vehicles no es pugin incorporar a la via 

de fora directe. 
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Per millora la situació actual es proposa prohibir l’aparcament i en els accessos i sortides amb 

més demanda de la rotonda. 

A més en el tram on es solen produir aparcaments indeguts es proposa implantar pilones per 

garantir que no aparquin indegudament. 

 

 

Complementàriament, en cas de que l’aparcament en doble fila persisteixi en aquest punt, es proposa 

que a mig termini s’instal·li una càmera de control en aquest punt que sancioni els vehicles que 

aparquin en doble fila. Aquests tipus de càmera, disposen d’un sensors que disparen quan un vehicle 

esta aturat un temps prèviament determinat.  

A curt termini, es proposa que la policia local, passi a controlar esporàdicament a les hores punta i 

sancioni aquells vehicles mal estacionats, està demostrat que si aquesta acció es realitza de forma 

repetida durant un període els usuaris canviaran els seus hàbits per evitar ser sancionats.  

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

2 senyals verticals + pintura: 400€ 

4 Pilones: 160€ 
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Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 2.4 Redirigir el trànsit de pas per l’interior del polígon 

Objectiu:  Disminuir l’impacte que causa el trànsit de pas pel carrer de la carrerada i can prat 
(pas polígon) i per les seves interseccions 

Descripció de l’actuació: 

S’ha detectat que gairebé el 60% del trànsit que transcorre per l’eix de Can Prat i el carrer 

Carreradas és de pas, que no té origen ni destinació dins del polígon, que es dirigeix o procedeix de 

Mollet i/o de les grans xarxes (AP-7, C-17, C33). 

En l’hora punta del matí un dels que genera major impacte és el que probe de la b-5001 en sentit des 

de la Roca. 

 

Per disminuir part d’aquest, impacte, és proposa senyalitzar un itinerari alternatiu accedint des la 

rotonda del Carrer Besos, donat que l’àmbit disposa d’un nivells de capacitat òptims per absorbir part 

d’aquest tràfic. 

 

Aquesta actuació es podria realitzar a partir de la implantació de senyalització a les dues rotondes on 

transcorre l’itinerari.  



90 

 
                                                                     
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

 

Tanmateix caldria que la de la rotonda de la B-5001 Fos una senyal d’indicació d’itinerari avanç de 

l’accés a la rotonda i de major tamany i en canvi a la pròpia rotonda l’interior del polígon només caldrien 

senyals de seguiment d’itinerari. 

Tipologia de senyal avanç de la rotonda 

 

Tipologia de senyals de seguiment d’itinerari 

 

Caldria garantir que l’itinerari s’adequa al pas de tot tipus de vehicles. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

 Estimació senyalització: 1.200 € 
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Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 2.5 
Millora els nivells de servei de la rotonda d’accés a la 

B-500 (lidl) 

Objectius:  

 Disminuir les retencions en les hores punta en l’accés des de la B-500 

Descripció de l’actuació: 

Actualment la entrada d’accés al polígon des de la B-500 presenta uns nivells de capacitat del 95% 

trobant-se en un nivell de servei F i generant-se en les hores punta retencions i cues de vehicles. 

 

 

D’acord amb els aforaments manuals existents, un 30% del trànsit d’aquesta entrada es dirigeix al carrer 

de Santa Rosa. 

SECCIÓ
: 

Moviments 

vehicles HP 
MATI 

vehicles HP 
TARDA 

vehicles 
DIA 

  

Volum % Volum % 
Volu

m % 

Entrada 
A 

 (1) Santa Rosa  711 30% 475 27% 2.391 29% 

 (2) 
Barcelona/B500  

1.233 52% 1.083 62% 4.669 56% 

 (3) Barcelona 379 16% 160 9% 1.087 13% 

 (4) B500 60 3% 28 2% 177 2% 

Total 
2.383 100% 1.746 100% 8.324 

100
% 

Part d’aquest tràfic es dirigeix a al polígon de Sant Fost, on encara hi ha marge de creixement i on es preveu 

la creació de noves naus, pel que aquest tràfic encara es pot incrementar més a mig termini. 

Per millorar els nivells de servei d’aquesta entrada de la forma menys complexa possible es proposa, crear 

un carril d’accés directe des de la B-500 fins al carrer de Santa Rosa. 

Si es disposes d’un accés directe al carrer Santa Rosa des de la B-500,  es disminuiria un 30% dels 
vehicles que accedeixen a la rotonda. 
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S’han definit dos possibles alternatives: 

Possibles alternatives pel carril d’accés directe al carrer de Santa Rosa des la B-500  

 

 

Aquesta proposta es per donar solució a la problematica a curt termini, en cas que a mig termini es el nou 

pont entre Sant Fost i Mollet: nova connexió entre C-59/C-17 i la B-5001 (proposta 1.3), ja es millorarian els 

nivells de servei en aquesta. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2  FASE 3 

Pressupost estimat: 

100.000€ 
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Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

Actuació 1.6 Crear un “car pooling” per els treballadors del polígon 

Objectius:  

• Incrementar l’índex d’ocupació del vehicle privat per disminuir el volum de vehicles que accedeixen 

i que tenen necessitats d’aparcament a l’àmbit 

• Reducció del cost del viatge ja que es comparteixen les despeses entre els ocupants del vehicle. 

• Menor nombre de baixes per accidents in itinere. 

• Permet que aquelles persones que no condueixen arriben més relaxades a la feina. 

• Disminució de la congestió. 

• Millora de la qualitat mediambiental. 

Descripció de l’actuació: 

Per un vehicle estàndard de 5 places a Catalunya la mitja d’ocupació en dia feiner és 1,2 usuaris, al 

polígon de Martorelles no arriba ni al 1,1. L’objectiu és Incrementar l’ocupació del vehicle mitjançant l’ús 

del cotxe compartit. 

Una opció podria ser que a través dels òrgans de gestió de la mobilitat (Gestor de mobilitat i Taula de 

mobilitat) s’adoptés un sistema de gestió del cotxe compartit dinàmic com és el model Fesedit 

creant una comunitat pel polígon on es poguessin integrar els treballadors de les diverses 

empreses. 

Fesedit és aplicatiu insta·lable als smartphone que fomenta l’ús del vehicle compartit a partir de la 

creació d’una comunitat virtual d’usuaris (a l’estil xarxa social). Simplement cal accedir a l’aplicatiu i 

indicar la destinació desitjada, i tot seguit apareix un llistat d’usuaris amb la mateixa destinació que 

podrien compartir el vehicle.  

A banda de reduir i optimitzar els costos de la mobilitat, l’aplicatiu també serveix per crear una “xarxa 

social de mobilitat”. 

http://www.fesedit.cat/ 

 

Es tracta d'un servei de gestió del cotxe compartit dinàmic que processa dades en temps real en que 

les dades poden ser transmesos en temps real i que compta amb un aplicatiu web. Aquest aporta: 

• Accessibilitat via web i dispositiu mòbil (telèfon, PDA) 

• Processament de dades en temps real 

• Assignació automàtica de passatgers i conductor 

• Valoració dels usuaris en cada viatge compartit 

• Premis als bons conductors amb la creació d'una moneda complementària canviable per 

productes, serveis i descomptes 

La iniciativa fesedit consisteix en posar en contacte (via telèfon mòbil i/o Internet) persones que fan una 

ruta similar per tal que la facin plegades. Es tracta d'un sistema dinàmic que permet fer consultes a 

temps real, entrar modificacions d'última hora i, fins i tot, fer el seguiment de la posició del conductor o 

del passatger a través del GPS.  

Per altra banda, incorpora un sistema de valoració intel·ligent que dóna confiança i seguretat a l'hora 

de compartir un viatge. 

http://www.fesedit.cat/
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També existeixen d’altres aplicatius, un gran nombre de municipis fomenten aquest servei mitjançant la 

pàgina 

web www.compartir.org 

I l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa el Servei de 

Vehicle Compartit, un servei amb l'objectiu de millorar l'eficiència en l'accessibilitat per transport privat 

als polígons industrials de la RMB 

www.pacteind.org/linies/mobilitat/compartir/ 

 

A més de oferir aquest servei a traves de la pàgina web/app es proposa que aquest servei es 
fomenti des de les administracions del polígon industrial i/o les empreses i que fomentin l’ús del 
cotxe compartit entre els treballadors del polígon industrial mitjançant la difusió dels avantatges 

que ofereixen als usuaris d’aquest mode, a fi que resulti una opció atractiva per a l’usuari 

 

Exemples de Foment: 

• Per incentivar el cotxe compartit s’haurien prioritzar la reserva de places d’aparcament en 

l’interior dels recintes de les empreses  

• Proporcionar vehicles d’empresa a aquells treballadors que estan disposats a recollir els 

companys i portar-los fins a la feina. 

• Donar compensacions econòmiques als treballadors que comparteixen vehicle, i 

bonificacions extres per a la persona que posa el vehicle. 

• Exemples L’Associació d’Empresaris del Baix Llobregat ofereix incentius als treballadors que 

comparteixen cotxe per accedir al polígon industrial Gran Via Sud Pedrosa. 

• L’empresa Kanguros (actualment Antalis Iberia) dóna tiquets de gasolina als treballadors 

que realitzen el recorregut amb el seu vehicle (per un equivalent de 5 litres si només són dos 

ocupants, de 6 si són tres i de 7 litres si són 3 o més ocupants), i les places d’aparcament de 

l’empresa són per a ús exclusiu dels usuaris d’aquest sistema de transport. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Funcionament servei Inclòs a web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pacteind.org/linies/mobilitat/compartir/
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8.2.2 Reestructura l’oferta d’aparcament 

 

Reestructura l’oferta d’aparcament 

Actuació 2.1 Ampliar l’oferta d’aparcament lliure 

Objectius:  

 Optimitzar l’espai disponible 

Descripció de l’actuació: 

Darrerament, s’han implantat sentits únics de circulació als carrers Presseguer i Gorg i donat que els 

trànsits actuals es podien absorbir amb la capacitat d’un sol carril de circulació, s’ha aprofitat 

l’espai restant per redistribuir l’aparcament i implantar a un dels costats dels carrers aparcaments 

en bateria, aquesta actuació a incrementat un 33% l’oferta d’aparcament en aquests carrers.  

Projecte desenvolupat als carrers Presseguer i Gorg 

 

 

En la proposta 2.1 (Augmentar la capacitat vial i la seguretat viaria de la xarxa interna del polígon) del 

present estudi es proposen 4 alternatives per crear sentits únics de circulació a la xarxa interna. 

Donats els trànsits previstos, en les alternatives en tota la xarxa interna seria suficient amb un sol carril 

per absorbir la demanda en hora punta i mantenir uns nivells de capacitat en el moment més 

desfavorable inferiors al 60% (capacitat carril 1.200 veh/h) 

En aquest sentit, es proposa que en cas de que s’implanti alguna de les alternatives, i sigui 

necessari disposar de més aparcament degut a nous desenvolupaments, s’aprofiti la capacitat 

restant i es repliqui en aquells carrers on es disposi de sentit únic la actuació duta a terme en 

els carrers Presseguer i del Gorg de redistribució del aparcament, garantint, l’espai pels girs de 

camions i les entrades i sortides de les empreses. 
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S’ha realitzat una estimació de les places que es podrien arribar a obtenir en cada alternativa: 

• Alternativa 1: S’estima que implantant aquesta mesura als carrers Mogent i Can Fenosa 

es podrien incrementar 105 places respecte la situació actual 

 

Carrer Actuals Proposta Variació 

Mogent 175 233 58 

Can Fenosa 139 185 46 

Total 314 419 105 

 

• Alternativa 2: S’estima que implantant aquesta mesura als carrers Verneda Sant Martí, del 

Molí i Can Fenosa es podrien incrementar 262 places respecte la situació actual 

 

Carrer Actuals Proposta Variació 

Can Fenosa 139 185 46 

Carrer Sant Martí  286 381 95 

Carrer Verneda 244 325 81 

Carrer del Molí  116 155 39 

Total 785 1.047 262 

 

 



97 

 
                                                                     
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

• Alternativa 3: S’estima que implantant aquesta mesura als carrers Verneda Sant Martí, del 

Molí i Can Fenosa es podrien incrementar 205 places respecte la situació actual 

 

Carrer Actuals Proposta Variació 

Carrer Sant Martí  276 366 90 

Carrer Verneda 234 310 76 

Carrer del Molí  116 155 39 

Total 626 831 205 

 

• Alternativa 4: S’estima que implantant aquesta mesura als carrers Verneda Sant Martí, del 

Molí i Mogent i Can Fenosa es podrien incrementar 320 places respecte la situació actual 

 

Carrer Actuals Proposta Variació 

Mogent 175 233 58 

Can Fenosa 139 185 46 

Carrer Sant Martí  286 381 95 

Carrer Verneda 244 325 81 

Carrer del Molí  116 155 39 

Total 960 1.280 320 
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Per a la implantació d’aquesta alternativa, caldrà que un delineant o arquitecte tècnic realitzi els 

plànols de detall per que els pintors pugin posteriorment realitzar l’actuació. 

Aquesta actuació també es podria dur a terme en els carrers verticals, i aprofitar la capcitat 

restant en els horitzontals per ampliar l’espai dels vianants i ciclistes (ampliació de voreres i 

carrils bici) 

Aquesta actuació es pot implantar de forma progressiva segons les necessitats en cada zona. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Plànols definició detall: 2.000€ 

Pintura i senyalització: 6.000€ 
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Reestructura l’oferta d’aparcament 

Actuació 3.3 Crear places per a vehicles compartits 

Objectius:  

Fomentar l’ús del vehicle compartit 

Descripció de l’actuació: 

Es proposa crear places d’aparcament per a vehicles compartits, en els aparcaments interns de les 

empreses. 

Actualment una gran part d’empreses del polígon disposen d’aparcament per a treballadors i 

especialment, aquelles empreses amb un gran volum de treballadors, tot i així, hi ha algunes empreses 

que disposen de places per a la totalitat dels treballadors i altres que només per una part, així que 

segons la tipologia d’aparcament es proposen alternatives diferents: 

• Les empreses que disposin d’aparcament per a tots els treballadors hauran de reservar les 

places més properes a l’entrada per a usuaris de vehicle compartit 

• Les empreses que només disposen d’aparcament per alguns treballadors, caldrà que 

garanteixin la plaça per aquells treballadors que utilitzin vehicles compartits 

 

    

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Senyals: 150€ unitat 
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Reestructura l’oferta d’aparcament 

Actuació 3.3 Implantar punts de recarrega elèctrica 

Objectius:  

Fomentar l’ús de vehicles més sostenibles 

Descripció de l’actuació: 

El Pla Estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a 

Catalunya té per objectiu garantir el subministrament d’energia elèctrica als ciutadans i empreses per 

avançar cap a una mobilitat més eficient i neta.  

La mobilitat elèctrica en el transport rodat és una realitat que avança cada cop més ràpid i l’objectiu és 

que de cara a 2020 existeixi una estació de recàrrega per cada 10 vehicles. És per això que es 

considera necessari que el Polígon Industrial de Martorelles disposi d’aquest equipament que aportarà 

modernitat a la zona, i podrà oferir un servei més als seus treballadors i visitants. 

En una primera fase es proposa la instal·lació de dos punts de recarrega elèctrica amb 2 places 

cada un i amb suficient voltatge per ampliar fins a 10 places de carrega semi rapida en cas que 

sigui necessari. 

Es proposa situar aquests de forma estratègica per a garantir la cobertura en 500m a totes les 

empreses del polígon de Martorelles. 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

 20.000 € 
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8.2.3 Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

 

Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.1 Millora l’accessibilitat a peu des dels nuclis propers  

Objectius:  

 Fomentar la mobilitat a peu des dels nuclis més propers 

 Augment de la seguretat del recorregut. 

 Reduir la longitud total d’accés i, com a conseqüència, el temps de viatge, disposant de 

itineraris directes i adequats 

Descripció de l’actuació: 

En l’anàlisi de la diagnosi, s’han detectat dos itineraris que són utilitzats en l’actualitat i que presenten 
discontinuïtats o que no es consideren adequats: l’accés a traves del carrer de Can Puig des de 
Martorelles i l’accés per Can Prat des de Mollet. 
 

Itineraris de connexió amb els municipis i estacions properes per a vianants 

 
 

Des de Can Puig Martorelles: 

En el tram entremig entre el polígon i la zona urbana únicament és disposen de voreres en un sentit, 

tanmateix aquestes segueixen són adequades i compleixen amb les normatives d’accessibilitat. En el 

darrer tram, la zona que es destinava a voreres deixa de estar asfaltada, i es disposa d’un pas de 

vianants senyalitzat que uneix aquest amb la zona enjardinada entre aquest i la carretera B5001. 

Tanmateix, cal destacar que a partir d’aquest punt no es disposa de cap itinerari segur per connectar 

amb el polígon, pel que el pas de vianants actual, no te cap sentit. 
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A l’extrem del carrer, on es creua la zona enjardinada i la rotonda, s’hauria de d’habilitar un espai per a 
vianants, per evitar que trepitgin la zona enjardinada i un pas de vianants segur a les bandes de la 
rotonda per poder-la creuar amb condicions atès que ja hi ha un corriol creat pel pas dels mateixos 
vianants pel solar de banda i banda. 
 

 
 
Es proposa: 
 

 Crear nous passos i espais per a vianants segurs i accessibles, per garantir la connexió amb el 

polígon i per garantir un itinerari directe segur. 
 

 
 

 Donar continuïtat a la vorera actual de Can Puig per l’altre costat. 
 

 Repintar i crear guals accessibles el pas de vianants actual que es situa al final de Can Puig, 

que permetrà la connexió amb la nova vorera. 

 

-  
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Des de Mollet 

Actualment l’itinerari pel Camí de Can Prat és força utilitzat pels vianants i és habitual veure 
treballadors caminant per aquest entre el polígon i Mollet, tot i així, no es considera adequat pel pas de 
vianants i bicicletes, donat que no disposa d’espais segurs per a aquests usuaris, si bé en alguns trams 
presenta voreres, aquestes no són continues ni accessibles i no es disposen de passos de vianants en 
les interseccions les quals presenten elevats nivells de trànsit. 

    

A curt termini i vinculat a la millora del pont que està estudiant la Generalitat de Catalunya (Proposta 
1.1), es proposa crear voreres en els trams on no se’n disposen, ampliar les actuals i donar continuïtat 
al itinerari implantant dos nous passos per a vianants. 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Connexió Can Puig: 60.000€  Connexió Mollet: Inclòs a proposta 1.1 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.2 
Redisseny de la secció del pont de can prat entre Mollet i el Polígon de 

Martorelles 

Objectius:  

 Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta des dels nuclis més propers 

 Millorar la permeabilitat entre Mollet i Martorelles pels vianants i les bicicletes 

 Augment de la seguretat del recorregut 

 Reduir la longitud total d’accés i, com a conseqüència, el temps de viatge, disposant de itineraris 

directes i adequats 

Descripció de l’actuació: 

Actualment per connectar el polígon amb Mollet de forma segura únicament és disposa d’un pont per a 
vianants que connecta aquest amb l’estació de Mollet Sant Fost, tanmateix aquest es situa a 1 km de 
les empreses de l’altre costat del polígon.  
 
En aquest sentit, donada la distancia que suposa la connexió amb aquest des d’algunes zones, i que 
aquesta es pot incrementar encara més segons a quina zona de Mollet es habitual que molts 
treballadors utilitzin el pont de Can Prat per connectar amb Mollet, el qual en molts trams no disposa de 
voreres o són molt estretes i on hi ha un elevat volum de vehicles que circulen a velocitats superiors als 
80km/h. 
 

 
 
Per donar solució a aquesta situació i millorar la permeabilitat per els vianants i les bicicletes garantint 
itineraris el més directes possibles i segurs, es proposa ampliar i redefinir la secció de Can Prat. 
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Es proposa ampliar el pont i redefinir la secció de manera que es pugi disposar de voreres i carrils bici 
desagregats. En el projecte caldrà garantir la seguretat en els encreuaments. 

 
Proposta secció tipus 

 

Aquesta és una actuació que caldrà promoure-la per el seu desenvolupament a llarg termini. 

 

calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

- 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.3 Millora l’accessibilitat en bicicleta des dels nuclis propers  

Objectius:  

 Incrementar l’ús de la bicicleta 

 Fomentar la bicicleta elèctrica 

Descripció de l’actuació: 

Actualment, no es disposa de cap itinerari per accedir al polígon de forma segura en bicicleta des 

de Mollet per Can Prat ni des de Martorelles per Can Puig. 

Des de Can Prat (Mollet), quedaria solucionat amb la proposta anterior. 

Des de Martorelles per a Can Puig, donada la orografia existent no es considera òptim l’ús de 

bicicletes normals, es proposa que per a connectar amb bicicleta des del polígon es fomenti la bici 

elèctrica des de les empreses proposta 6.5, i si l’ús d’aquesta incrementa en els 6 anys del Pla, caldrà 

en la actualització d’aquest avaluar la possibilitat d’implantar un carril bici segregat. 

 

calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.4 
Adequar la connexió amb l’estació de Mollet – Sant Fost per els vianants i 

bicicletes 

Objectius:  

 Fa més atractiu l’itinerari i això permet un augment del nombre d’usuaris dels modes no 

motoritzats. 

 Millores de la seguretat. 

 Millores en el confort del desplaçament. 

Descripció de l’actuació: 

L’itinerari de connexió des de l’estació de Mollet-Sant Fost fins al sector, es realitza a traves d’un 

pont accessible i exclusiu per a l’ús de vianants i bicicleta que dona accés al polígon pel carrer del 

Besòs.  

    

En la campanya d’enquestes realitzada pel present estudi, els usuaris indiquen que els dies de pluja, a 

l’accés al pont des de l’estació de Renfe es habitual que s’inundi, complicant les condicions d’accés per 

als vianants i les bicicletes.  

A més, cal destacar que aquest no es troba il·luminat i que l’estat de neteja es millorable. No obstant 

això, aquesta és l'única ruta existent per als vianants i les bicicletes. 

Donat l’amplada del carrer i que cal mantenir el doble sentit de circulació, no es poden ampliar les 

voreres per a garantir l’accessibilitat en aquest. 

En aquest context, es proposa implantar una plataforma única de prioritat invertida 

 Carrer/camí de convivència. El règim de prioritat que té és invertit a favor dels vianants i ciclistes. 

S’apliquen als camins de la Xarxa Principal de Vianants i a la xarxa ciclable quan no es disposa de 

suficient espai per a desagregar físicament els diferents modes. La velocitat es limita a 20 km/h per 

a garantir especialment la seguretat dels vianants. El tractament global que reben aquests 

carrers/camins es basa en la moderació de la circulació i és similar al dels carrers de vianants, amb 

una urbanització a nivell sense separació física entre l’espai destinat a la circulació de vehicles i el 

de vianants i ciclistes. 

 Cal implantar senyals de Convivència i de Prioritat Invertida, tipus S-28 o similar que d’acord 

amb el Reglament General de Circulació indica: 

Les zones de circulació especialment condicionades que estan destinades prioritàriament als 

vianants i a les bicicletes en les quals s'apliquen les normes especials de circulació següents:  

 els conductors han de donar prioritat als vianants i a les bicicletes 

 els vehicles només es poden aturar als llocs designats amb senyals o amb marques 

 els vianants i les bicicletes poden fer servir tota la zona de circulació i hi tenen prioritat 

Pel que fa al darrer tram d’aquest carrer, caldrà millorar el paviment i les evacuacions per a garantir que 

els dies de pluja no s’inundi. 
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Complementàriament, donades les hores d’entrada i de sortida del polígon caldrà garantir en tot 

l’itinerari una il·luminació adequada que incrementi la seguretat a l’itinerari, tant en el camí pacificat 

com en el propi pont que actualment no disposa d’il·luminació i en la connexió amb el polígon. 

A més caldrà garantir el manteniment i neteja de l’àmbit que actualment presenta condicions 

millorables.. 

 

 

 

També caldrà garantir l’adequació, visibilitat i seguretat viaria especialment amb la connexió amb la 

xarxa interna del polígon.  

En aquest sentit s’han realitzat dos possibles alternatives: 

Alternativa 1: 

 Adequar l’espai entre el pont i les voreres del polígon, es poden implantar solucions amb asfalt o 

amb saulons que garanteixin el bon estat d’aquest espai inclús en dies de pluja 

 Ampliar les voreres que connecten amb aquest com a mínim fins a disposar d’1,8 m d’amplada 
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lliure de pas 

 Modificar la illeta i el pas de vianants: 

o Eliminar els arbustos actuals que afecten a la visibilitat i implantar al seu lloc zona verda 

baixa (herba o similar) 

o Donar continuïtat al pas de vianants pel centre de la illeta, per incrementar la seguretat 

d’aquests 

 Implantar reductors de velocitat abans d’arribar al pas de vianants, com els que es presenten al 

llarg del carrer de Barcelona i de la Verneda per garantir la reducció de velocitat 

 Eliminar els 2 passos de vianants de l’entorn. 

 

 

 

Alternativa 2: 

 Adequar l’espai entre el pont i les voreres del polígon, es poden implantar solucions amb asfalt o 

amb saulons que garanteixin el bon estat d’aquest espai inclús en dies de pluja 

 Ampliar les voreres que connecten amb aquest com a mínim fins a disposar d’1,8 m d’amplada 

lliure de pas 

 Modificar la illeta i el pas de vianants: 

o Eliminar els arbustos actuals que afecten a la visibilitat i implantar al seu lloc zona verda 

baixa (herba o similar) 

o Eliminar el pas de vianants que es situa en aquest 

 Crear una nova vorera accessible  

 Millorar la senyalització de l’entorn. 
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Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

- 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.5 Fomentar la Bicicleta com a llançadora des de l’estació de Mollet – Sant Fost 

Objectius:  

 Fomentar l’ús de la bicicleta 

 Incrementar la quota de la bicicleta 

 Garantir un aparcament segur en la intermodalitat amb Rodalies 

Descripció de l’actuació: 

Per intensificar l’ús de la xarxa de Rodalies com alternativa per desplaçar-se a més del informació en el 

portal web de mobilitat a construir, cal fomentar la seva capacitat d’integració amb altres modes de 

mobilitat. 

La bicicleta té un gran potencial en la connexió entre l’estació i el polígon, donat que es pot connectar 

amb el centre del polígon en 5 minuts, i de forma directe, donat que no cal esperar cap servei. 

 

En aquest context, es proposa implementar mesures per a potenciar la mobilitat com un servei facilitant 

la intermodalitat al llarg dels itineraris: 

Una possibilitat que ofereix un gran potencial és la combinació entre tren i bicicleta, utilitzada 

aquesta per fer el darrer trajecte des de l’estació fins al lloc de treball i així ampliar la cobertura 

territorial del ferrocarril en varis quilòmetres. En aquest cas la intermodalitat es pot potenciar amb la bici 

pròpia o amb una bicicleta facilitada per l’empresa. 

D’acord amb el potencial que es disposa per accedir als polígons des de l’estació de Mollet-Sant Fost 

es proposa oferir un servei integrat d’aparcament segur i que a més disposi de punts de recàrrega per 

bicis elèctriques . 

En aquest sentit es proposa fer un conveni amb l’AMB i implantar un Bicibox.  

Bicibox és una xarxa pública d’aparcaments de rotació segurs per bicicletes privades que es troba 

distribuïda pels diferents municipis de la Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que tothom pugui fer 

ús del servei de la forma més pràctica i segura possible. 

El servei Bicibox permetrà utilitzar la bicicleta particular o de l’empresa en els desplaçaments 

entre la estació i la feina amb la tranquil·litat de disposar d’un aparcament protegit i segur per 

les nits i/o caps de setmana. Aquest servei funciona mitjançant el registre previ dels usuaris i de les 

seves bicicletes. Aquest registre dóna dret a estacionar gratuïtament una bicicleta, en qualsevol dels 

aparcaments de la xarxa, per un temps màxim de 48 hores consecutives els dies laborables, i per un 

temps màxim de 72 hores en el cas d’estacionaments que es realitzin incloent dies del cap de setmana. 
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Es proposa ubicar-lo a tocar de l’accés a l’estació des del polígon i just a l’inici de la zona de 

convivència proposada. 

. 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Gestió manteniment: Conveni amb l’AMB 

Implantació Bicibox: 6.000  
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.6 Crear una xarxa interna d’itineraris per a vianants 

Objectius:  

 Garantir l’accessibilitat i la seguretat viaria dins del polígon 

 Garantir la connexió amb les parades de bus internes i de l’entorn immediat 

Descripció de l’actuació: 

Actualment, a l’interior del polígon els passos de vianants fins fa poc, eren inexistents i en els límits 

d’aquests, si bé existeixen alguns però aquests no es situen de forma optima i no disposen de guals 

adaptats. 

Tanmateix, cal destacar que darrerament s’han implantat 14 nous passos de vianants al centre del 

polígon, tot i que es troben situats de forma optima aquests només donen s’adequen a les necessitats 

d’una part d’empreses , això vol dir, que els treballadors d’algunes de les empreses sí han de creuar el 

carrer han de donar una gran volta el que provoca que s’acabi creuant per on no toca amb el 

conseqüent risc que comporta.  

A més cal destacar que aquests nous passos no disposen de gual pel que no són accessibles per 

tothom i no compleixen amb la norma d’accessibilitat universal. 

 

Estat actual de la xarxa de vianants interna 

 

 

 

Pel que fa a la xarxa interna es proposa que es creïn 21 nous passos de vianants i que s’adeqüin 

14 existents per a garantir les connexions internes i les connexions amb les parades de bus tant de 

l’àmbit com de l’entorn immediat. 
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Exemple senyalització rotondes carrer Sant Martí 

 

 

 

Caldrà garantir que els passos de vianants donin compliment a les normatives de seguretat viaria i de 

accessibilitat. 

 

 



116 

 
                                                                     
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

L’horitzó d’aquestes actuacions serà de 6 anys des de l’aprovació del pla. Els dos primers anys 

(primera fase) s’ha de definir un itinerari d’accés adient i assolir la implantació dels passos de cianants 

per a disminuir garantint la seguretat vial la mínima distancia de desplaçament distància del 

desplaçament en els modes no motoritzats per a totes les relacions origen/destinació. L’any horitzó 6, 

s’ha d’haver assolit una qualitat òptima del desplaçament en tota l’àrea de cobertura dels modes no 

motoritzats i garantir l’accessibilitat universal. 

En aquest sentit, es proposa que en una primera fase a curt termini s’implantin els passos de vianants, 

i en una segona fase, quan es millori el paviment de les voreres (proposta 4.2) es realitzin guals 

d’acord amb els criteris establerts a la norma pel disseny de passos de vianants accessibles. 

Criteris de disseny d’un pas de vianants accessible d’acord amb VIV /561/2010 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Primera fase passos vianants: 150*21=3.150 (Millora guals inclòs en voreres 4.7) 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.7 Millorar l'estat de les voreres del polígon 

Objectius:  

- Millorar l’estat del paviment de les voreres 

- Eliminar elements que afecten a l’ample lliure de les voreres 

- Millorar l’accessibilitat 

Descripció de l’actuació: 

Actualment les voreres internes del polígon presenten un estat de paviment, força millorable, 

bàsicament del paviment que per falta de conservació està esmicolat i aixecat i amb la vorada 

malmesa. 

      

Es proposa que es realitzi una actuació de reurbanització de les voreres a tot el polígon. 

Actualment la totalitat de les voreres internes disposen de gairebé 2 m d’amplada, tanmateix, degut a la 

situació d’algunes senyals i de l’enllumenat, en la majoria dels carrers l’ample de pas és inferior a 1,8 

m. 

    

En aquest sentit, si bé la totalitat de les voreres són adaptades (ample de pas > 0,90 m <1.80) d’acord 

amb la norma VIV/561 (article 11) en cas de realitzar intervencions al carrer aquestes haurien de 

garantir com a mínim 1,5 m d’ample. 
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Tot i així, donat la complexitat de moure l’enllumenat, es proposa que en realitzar la millora de les 

voreres es modifiqui la posició de les senyals que es situen en mitg d’aquestes i es coloquin a 

l’extrem, donat que amb aquesta actuació ja es garantira l’1,8 m lliure de pas en la majoria de voreres. 

  

Complementàriament, s’ha detectat que aquestes no disposen de rebaixos, donat que la mesura 

anterior es definia la necessitat de implantar passos de vianants, caldria que en aquesta fase de millora 

de les voreres, també es garantís l’accessibilitat universal en els passos de vianants a partir de la  

creació de rebaixos en tots els passos de vianants. 

Caldrà garantir els criteris de disseny de l’Orden Estatal VIV/561. 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Millora Voreres: 67,23 €/m2 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 4.8 
Disminuir la velocitat del polígon per a garantir la seguretat vial dels les 

bicicletes amb convivència amb els vehicles 

Objectius:  

 Habilitar una xarxa d’itineraris per desplaçar-se amb bicicleta seguretat i comoditat pel polígon 

 Reduir la velocitat del vehicle privat per equilibrar-la a la del transport públic i a la vegada 

beneficiar els usuaris dels modes no motoritzats, perquè permet guanyar en aspectes de 

seguretat viària 

 • Reducció de la contaminació acústica. 

Descripció de l’actuació: 

Actualment el polígon es troba regulat a una velocitat de 50 km/h, tanmateix donat la gran existència de 

rotondes la velocitat en general es baixa, en aquest sentit, i donades les longituds de l’àmbit es 

considera que disminuir la velocitat a l’àmbit no suposarà cap impacte negatiu. 

Donades les característiques del polígon es considera que la millor opció per a garantir una xarxa 

ciclista a l’àmbit que garanteixi totes les connexions O/D es la implantació de zones 30, que 

garanteixen la convivència dels vehicles i les bicicletes 

• Carrer/Camí de zona 30. Representen la solució intermèdia entre els carrers convencionals i 

de convivència i s’apliquen als carrers de la xarxa secundària de vehicles o en la xarxa principal 

ciclable. També en aquest cas, persisteix la separació física per a segregar-ne els diferents usos però 

donada la velocitat que es permet pels vehicles, les bicicletes poden conviuré en la calçada amb 

aquest. Tot i això, els vianants sí que han de disposar d’espais desagregats que donin compliment a 

les normatives d’accessibilitat i de seguretat viària. Per tal de garantir la velocitat màxima de 30 km/h, 

solen presentar una urbanització que incorpora elements concrets de moderació del trànsit de vehicles. 

D’acord amb les normatives de seguretat viaria, els afectes dels accidents que poden patir els vianants 

i ciclistes en una via, varien segons la velocitat en què circulin els vehicles, en aquest sentit destaca 

que a una velocitat màxima de 30km/h l’accident mai serà superior a contusions sense gravetat, però si 

se sobrepassa aquesta velocitat, poden aparèixer casos més greus d’invalidesa. 

Es proposa modificar la senyal de l’inici del polígon per fer zona 30 a tot l’àmbit i incloure-la a la 

resta d’accessos. 

Es proposa incloure senyals horitzontals recordatòries a l’interior del polígon. 

 

Complementàriament en cas que no es disposin de carrils bici, s’incloura junt amb la senyal de Z30 la 

senyal de bicicletes. 

Exemple senyals verticals i horitzontals 
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Proposta zones 30 

 

Complementàriament, i amb objecte de garantir la reducció de velocitat especialment en els accessos, 

es proposa implantar reductors de velocitat en els accessos i disposar d’un radar mòbil que es vagi 

movent de forma estratègica pel polígon. 

 

 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

La senyalització vertical (100 €/unitat).la senyalització horitzontal específica (2,6 €/m2)  
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8.2.4 Millorar la qualitat del transport públic 

Incrementar la quota del transport públic 

Actuació 5.1 Millorar la qualitat de les parades del polígon 

Objectius:  

 Millorar la cobertura i eficiència de les parades 

 Disposar d’espais segurs per la parada i millora la fluïdesa del trànsit 

 Millorar l’accessibilitat al Bus 

Descripció de l’actuació: 

Primerament cal destacar que en la distribució de les parades del polígon, s’ha detectat una falta 

d’eficiència, donat que en el carrer Sant Martí es disposen de 2 parades a ments de 150 metres en un 

mateix sentit de circulació i en canvi en l’altre sentit la distancia entre parades és de gairebé 900 m, en 

aquest sentit amb l’objectiu de millorar la cobertura de les parades es proposa traslladar la parada que 

es troba enmig del carrer Sant Martí en sentit Sant Fost, i traslladar-la al mateix carrer Sant Martí però 

en sentit Montmeló (per complementar-se amb la parada situada davant d’Esteve). 

Proposta modificació de parada 

 
 

Actualment la majoria de les parades del servei del polígon no disposen d’espai de parada i és 

habitual que els vehicles aparquin davant d’aquests, aquest fet comporta inseguretat viaria i falta 

d’accessibilitat per els usuaris i problemes en la fluïdesa en el trànsit, donat que l’autobús a de parar-se 

en mig del carril de circulació amb les problemàtiques tant a nivell de retencions, com de seguretat 

viaria si els vehicles intenten avançar el bus envaint el sentit contrari. 

Actualment de les 12 parades existents 8 no disposen d’espai desagregat i segur per a realitzar la 

parada i es permet l’estacionament. Tanmateix, cal ressaltar que darrerament s’han habilitat espais 

de parada pel bus en 3 de les parades. 
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Parades actuals 

      
 

Es proposa implantar 8 noves reserves pel bus amb plataformes elevades per a la parada del 

bus de 12 m de llarg i 2,7 d’ample, aquestes es situaran avanç dels passos de vianants (en el sentit 

més allunyat de la intersecció) 

Parades zones de parada 

 
 

Complementàriament, es proposa que es millori la informació a la parada, s’ha d’informar de 

manera ordenada, clara i concisa de la línia que passa pel polígon, les rutes i horaris dels serveis. A 

més de la parada on es troba.  

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 
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Millorar la qualitat del transport públic 

Actuació 5.2 
Reestructurar el bus polígon per adequar-lo a les necessitats dels 

treballadors 

Objectius:  

 Millorar l’eficiència del servei  

 Adequar l’oferta a la demanda 

Descripció de l’actuació: 

L’origen dels treballadors del polígon de Martorelles és molt variat, De tota manera el 31% provenen de 

Barcelona i Mollet del Vallès que, amb un 18%, i un 13% respectivament, representen uns dels 

principals orígens dels treballadors. 

Municipi Freqüència % 

Barcelona 142 18% 

Mollet del Vallès 103 13% 

Martorelles 118 15% 

Sant Fost 14 2% 

Montornès del 
Vallès 32 4% 

Vilanova del Vallès 4 1% 

Granollers 21 3% 

Parets del Vallès 14 2% 

Cardedeu 7 1% 

Altres Vallés 
Oriental 61 8% 

Vallès occidental 122 16% 

Barcelonès 39 5% 

Baix Llobregat 24 3% 

Maresme 22 3% 

Osona 7 1% 

Altres comarques 50 6% 

Total 780 100% 

 

Des de Barcelona principal origen dels treballadors, es disposa de la R2, que connecta Sants amb 

l’estació de Sant Fost Mollet en 26/27 minuts, actualment hi ha un servei de bus que connecta l’estació 

amb el centre del polígon en uns 7/8 minuts en hora punta.  

A més aquest servei també permet la connexió entre el centre de Mollet origen del 13% dels 

treballadors i el polígon. 

Tot i disposar d’aquest servei els treballadors enquestats indiquen que l’oferta horària d’aquest 

no s’adequa a les seves necessitats, donat que el temps d’espera a l’estació i avanç d’arribar a 

la feina penalitza el viatge poden arribar superar entre els 2 temps els 30’ d’espera.  

 

 Connexió amb Barcelona (R2) 

 Arribades: El temps d’espera del bus és d’11 minuts gairebé el temps que es tarda caminant, a 
més cal sumar 19’ d’espera per entrar a la feina en els horaris més habituals. 

 Sortides: El temps d’espera del bus és d’uns 15 minuts gairebé el temps que es tarda 
caminant, el temps d’espera a l’estació és adequat. 
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Arribades 
des de 

Barcelona 
(R2) 

Temps 
espera 

bus 

Sortida 
bus 

estació 

Hora 
arribada 

al 
polígon 

Temps 
espera  

Hora 
entrada 
laboral  

 

Hora 
sortida 
laboral  

Temps 
espera  

Hora 
sortida 

al 
polígon 

Arribada 
bus 

estació 

Temps 
espera 

tren 

Sortida 
direcció 

Barcelona 
(R2) 

5:57 0:41 6:38 6:41 0:19 7:00 
 

14:00 0:15 14:15 14:18 0:06 14:24 

6:57 0:11 7:08 7:11 0:19 7:30 
 

14:00 0:15 14:15 14:18 0:20 14:38 

7:16 0:22 7:38 7:41 0:19 8:00 
 

14:30 0:15 14:45 14:48 0:06 14:54 

7:27 0:11 7:38 7:41 0:19 8:00 
 

14:30 0:15 14:45 14:48 0:20 15:08 

7:38 0:00 7:38 7:41 0:19 8:00 
 

15:00 0:15 15:15 15:18 0:06 15:24 

7:57 0:11 8:08 8:11 0:19 8:30 
 

15:00 0:15 15:15 15:18 0:20 15:38 

8:07 0:01 8:08 8:11 0:19 8:30 
 

15:30 0:15 15:45 15:48 0:06 15:54 

8:27 0:11 8:38 8:41 0:19 9:00 
 

15:30 0:15 15:45 15:48 0:20 16:08 

8:57 - -   
   

16:00 0:15 16:15 16:18 0:06 16:24 

       
16:00 0:15 16:15 16:18 0:20 16:38 

   
        16:30 0:15 16:45 16:48 0:06 16:54 

       
16:30 0:15 16:45 16:48 0:20 17:08 

       
17:00 0:15 17:15 17:18 0:06 17:24 

       
17:00 0:15 17:15 17:18 0:20 17:38 

       
17:30 0:15 17:45 17:48 0:06 17:54 

       
17:30 0:15 17:45 17:48 0:20 18:08 

       
18:00 0:15 18:15 18:18 0:06 18:24 

 

Aquest fet es degut a que aquest servei dona cobertura a diversos polígons i per a garantir 

l’hora d’entrada dels polígons més allunyats ha de passar amb uns 15 minuts d’antelació pel 

polígon de Martorelles. 

A més, cal destacar que els horaris disponibles en l’actualitat no s’adeqüen a la realitat, donat 

que s’indica que es pot connectar des de l’estació amb Esteve en 4 minuts i se’n necessiten com a 

mínim 6’ a més del temps que es perd en les parades que es com a mínim 30’’ per prada i en aquest 

tram hi ha 3 fins arribar a Esteve. 

 

Línia 376 Polígons Industrials de Mollet del Vallès i Martorelles - Mollet del Vallès (Actual) 
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Amb l’objectiu d’optimitzar el servei, es proposa que es realitzi un ESTUDI ESPECÍFIC DE 

REESTRUCTURACIÓ I OPTIMITZACIÓ DEL SERVEI, aquest es podria realitzar a traves d’un 

conveni amb l’AMTU, la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya que es la titular de 

la línia. 

En el present estudi es proposa a mode de possible estratègia a estudiar la divisió de la línia en 2 

per millorar la qualitat de la connexió amb el polígon de Martorelles i també amb el de Mollet, a 

través de dues alternatives que caldrà estudiar en detall per veure la seva viabilitat i per a definir i 

avaluar si és necessari d’altres que es puguin derivar de l’estudi específic de demanda i funcionament 

del servei. 

Alternativa 1: 

ALT 1 Mollet- Estació- Polígon Martorelles 

 

ALT 1: Mollet - Polígons Mollet - Estació 

 

Amb aquesta proposta es mantenen les principals relacions O/D i es millora l’eficiència 

d’ambdós serveis donat que s’elimina la relació entre els polígons de Mollet i el de Martorelles el qual 

no disposa de demanda. 
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En cas que en l’estudi es determini que no hi ha demanda entre Mollet i els polígons, les línies 

es podrien convertir en llançadores eliminant el tram que passa pel nucli urbà de Mollet i 

mantenint la connexió entre l’estació i els polígons. 

ALT 2: Llançadores Estació-Polígons 

 
 

Cal destacar, que actualment un 15% dels treballadors de l’àmbit resideixen a Martorelles, i que la 

línia actual que connecta amb al polígon únicament realitza parada a la B-500, que es troba a una 

distancia de 1,4km d’Esteve. En aquest sentit, es proposa que en l’estudi de viabilitat s’estudiï la 

possibilitat de donar servei a Martorelles, ja sigui a través de la línia dels polígons o de la 

modificació d’altres de l’entorn. 

Es proposa que es realitzi un ESTUDI ESPECÍFIC DE REESTRUCTURACIÓ I OPTIMITZACIÓ DEL 

SERVEI, aquest es podria realitzar a traves d’un conveni amb l’AMTU, la Diputació de Barcelona, 

i la Generalitat de Catalunya 

Una possible estratègia a estudiar seria la divisió de la línia en 2 per millorar la qualitat de la 

connexió ja sigui mantenint la connexió amb Mollet o com a llançadora des de l’estació 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Realització d’un estudi específic d’optimització i reestructuració cofinançat per l’AMTU, La diputació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
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MILLORAR LA QUALITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

Actuació 6.1 
POTENCIAR LA COOPERACIÓ ENTRE LES EMPRESES I TREBALLADORS 

PER L’ÚS DEL TRANSPORT COL·LECTIU 

Objectius:  

 Incrementar la quota del transport col·lectiu 

 Fomentar l’ús de autobusos d’empresa col·lectius 

 Optimitzar i reduir costos dels serveis d’empresa 

Descripció de l’actuació: 

Es proposa promoure l’ús del transport col·lectiu compartit per treballadors de diferents empreses del 

polígon o del entorn. 

Algunes de les empreses del polígon, no disposen de suficients treballadors amb una mateixa ruta i/o 

horaris per que resulti optima la implantació d’un bus d’empresa. 

Actualment el polígon disposa de més de 5.000 treballadors on gran part d’aquests, tot i treballar en 

diferentes empreses coincideixen en origens i horaris, pel que si que resultaria viable implantar serveis 

de transport colectius d’empresa compartits per les diverses empreses de l’àmbit. 

El transport colectiu d’empresa a més de beneficiar al treballador, a la mobilitat del polígon i ser 

sostenible també comporta beneficis per l’empresa: 

 Si els empleats no tenen problemes per arribar al treball, no s’han de compensar salarialment. 

 Amb un bus d'empresa podràs reduir les baixes laborals per accidents in itinere, o per estrès, així 

com reduir el tràfic i els retards que aquest comporta. 

 Existeixen en l’actualitat beneficis fiscals per aquelles empreses que fomenten la mobilitat 

sostenible. 

Tot i la complexitat de ficar d’acord i de fer quadrar rutes i horaris per donar servei a diverses 

empreses, actualment, es disposa d’una aplicació que realitza de forma automatica a traves 

d’algoritmes aquesta gestió i que permet que de manera simple treballadors de diferents empreses d’un 

mateix polígon o dels de l’entorn, puguin comprtir autobus d’empresa i donar resposta a molts més 

treballadors i els gastos es divideixen entre les empreses de forma proporcional. 

Aquesta permet extarnalitzar tota la gestió pel que és simplificar moltissim per l’empresa el fet de 

disposar d’un servei de transport donat que no haura de realitzar ella les gestions (definir rutes, 

contractar autobus, quadrar horaris, etc..). 

 



128 

 
                                                                     
   

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

Es tracta del Bus Up, per ara l’única que existeix a Espanya que proporcioni aquest servei, el qual un 

cop realitzat l’acord amb les empreses, pot ser solicitat per el treballador de forma simple a traves de 

l’app o de la pagina web i li proporcionen la ruta més idonia. 

Aquests serveis poden ser finançats per les empreses (obtenint beneficis fiscals), per els propis usuaris 

(amb diferents tipologies de bitllets i abonaments) o cofinançat entre els 2. 

Com si d'un Blablacar es tractés, però per a autobusos. L'aplicació de  bus sharing. Busup, permet 

compartir trajectes amb autobús en zones poc connectades a la xarxa de transport públic. 

Entre els clients de Busup destaquen La Roca Village o Magneti Marelli (Grup Fiat) o la totalitat del 

polígons de Barbara del Vallés, que a partir de novembre optarà per externalitzar tota la gestió de les 

seves rutes de bus empresa a Busup. D'aquesta manera, la companyia permetrà als seus treballadors 

compartir els seus desplaçaments amb els empleats d'altres corporacions.  

Es proposa que es promogi a les empreses per utilitzar aderirse a aquest servei. Es proposa que des 

de l’Entitat s’envi a totes les empreses informació d’aquest servei i que es promogi la realització 

d’una presentació i d’una demo presencial per part de BusUp a la que accedeixin el màxim 

d’empreses possibles, tant del propi poligon com dels de l’entorn. 

Com més demanda tingui el servei més rutes especifiques i que donin resposta a les necessitats dels 

treballadors es podran disposar. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Recursos interns enviament informació i organització jornada de presentació 
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8.3 GESTIÓ DE LA MOBILITAT GLOBAL 

Cal tenir present que el pla de mobilitat per si sol representa ja la primera de les actuacions i implica de 
manera directa la creació de figures com la taula de mobilitat, el gestor de mobilitat i/o del polígon, el centre 
de mobilitat del polígon industrial o els responsables de transport de cada empresa; figures, totes elles, que 
ajuden a l’assoliment d’una mobilitat més sostenible i equitativa per a tothom al polígon industrial. 

A més a més, també és recomanable la creació d’una pàgina web o intranet que permeti als agents 
vinculats amb el pla estar en contacte entre ells i informi els treballadors de l’estat del PMPAE en cada 
moment i de les actuacions que es preveuen realitzar en un futur immediat. 

D’altra banda, i com en totes les fases del pla, també és important aquí l’establiment d’un programa de 
comunicació de les actuacions previstes en el pla i del calendari d’aplicació. Aquest programa de 
comunicació ha de preveure campanyes d’informació de l’aprovació i l’inici de les obres de l’actuació i, 
especialment, de la inauguració i posada en marxa d’un servei determinat. 
 

Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència 

Actuació 6.1 Crear una taula de mobilitat 

Objectius:  

 Garantir, promoure i col·laborar en la implantació del pla i impulsar i divulgar la posada en 

marxa de las propostes, i fer-ne el seguiment.  

 Assolir la situació òptima per començar la implantació del PMPI 

 Creació del grup de coordinació d’actuacions propi del polígon industrial 

Descripció de l’actuació: 

Es proposa la creació d’una taula de mobilitat que es reuneixi de forma periodica; aquesta 

resultaria l’òrgan estable de participació i concertació de tots els agents vinculats als polígons continuos 

de l’àmbit, empresaris, sindicats i administracions públiques. 

Les principals característiques definitòries de taula de mobilitat són: 

 Òrgan de participació i concertació. Les parts presents pactaran i acordaran les decisions 

que considerin oportunes després de les diferents aportacions al debat .  

 Òrgan de proposta d'actuacions concretes o generals a partir del debat entre els agents. 

L'objectiu últim és consensuar propostes per poder avançar cap a un model de mobilitat 

sostenible i segura d'acord amb els objectius fixats en el Pla de Mobilitat  

 Òrgan de reflexió sobre la mobilitat. Serà el mecanisme a través del qual es donarà i es 

rebrà la informació necessària per a un coneixement profund de la problemàtica de la mobilitat i 

les possibles solucions. 

Una Comissió de Mobilitat és, per definició, un espai permanent de debat i acord, ampli i no 

excloent, en el qual participen activament els agents vinculats al polígon. 

Les seves funcions han de reflectir aquesta filosofia i, alhora, l'han de convertir en un òrgan 

amb capacitat de decisió, concretamnet les funcions de la Taula de mobilitat serian entre d’altres: 

 Reunir tots els actors implicats en planificar i gestionar la mobilitat de forma periodica 

 Garantir el dret dels treballadors i visitants a una mobilitat més sostenible 

 Impulsar i fer el seguiment del Pla de mobilitat i la seva actualització, garantir el càlcul dels 

indicadors de seguiment com a mínim cada dos anys i actualitzar el pla almenys cada 6 anys. 

 Analitzar i conèixer amb detall l'oferta i la demanda de serveis de mobilitat. 

 Fomentar els modes i pràctiques de mobilitat més sostenibles eficients, eficaços, segurs, no 

excloents i no contaminants: transport públic col·lectiu, bicicleta, mobilitat a peu, cotxe 

compartit. 

 Plantejar i impulsar propostes de millora de la mobilitat global del polígon i de l'accessibilitat 
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individual i col·lectiva dels treballadors. 

 Impulsar la figura del gestor de mobilitat i atorgar-li la capacitat executiva de les decisions de la 

Comissió. 

 Reunir-se periòdicament per fer el seguiment col·lectiu de les actuacions impulsades. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

- 
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Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència 

Actuació 6.2 Establir un gestor de la mobilitat 

Objectius:  

 Garantir l'aplicació del Pla de Mobilitat 

 Crear una figura responsable de la mobilitat a l’àmbit 

Descripció de l’actuació: 

Per a gestionar les mesures que es concloguin del Pla de mobilitat, i per aconseguir la participació dels 

treballadors/- res, de les empreses, dels operadors del transport i de les administracións i agents 

implicats, cal incorporar la figura d'un gestor responsable de la mobilitat, del seguiment de les accions 

que cal dur a terme i de les necessitats que puguin surguir rn un futur. 

Determinar un gestor de la mobilitat 

Es proposa definir un gestor de la mobilitat que serà el responsable d'impulsar les actuacions del Pla 

de mobilitat de la gestió, el control, l'organització i seguiment de la mobilitat i que doni resposta a les 

possibles necessitats de treballadors i empreses. Haurà de coordinar-se amb els diferents actors 

implicats, generar informació i garantir l'aplicació del Pla de Mobilitat. 

El gestor de mobilitat és la figura responsable d'executar les decisions de la Taula de mobilitat (espai 

de participació i concertació dels diversos agents del polígon per gestionar i fomentar la mobilitat 

sostenible),de coordinar els diferents actors implicats, de generar informació, de garantir la aplicació del 

Pla de Mobilitat i de buscar solucions de forma concensuada a les necessitats que puguin surgir.  

Aquest pot ser un membre de l’associació o una persona/empresa externa a la que se li delegui 

aquesta feina. 

Els àmbits d'actuació 

El gestor de mobilitat és la figura executiva de la Taula de Mobilitat, la persona responsable de garantir 

que les seves decisions i propostes es portin a terme. Orgànicament, però, pot dependre de 

l’administració, d'un conjunt d'empreses o l'agent que s'acordi. 

Les funcions 

Les funcions del gestor es poden concretar en els punts següents: 

 Executar les decisions de la Taula de Mobilitat. Donar suport a la presidència de la Taula per 

coordinar els membres. 

 Convocar les reunions de la Mesa d'acord amb les indicacions que facin els membres i la 

presidència. 

 Redactar les conclusions de les reunions i els informes de comunicació dels acords que adopti 

la Mesa i les propostes que faci. 

 Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme i valorar el grau d'execució i de compliment. 

 Realitzar accions de negociació amb els diversos agents públics i privats relacionats amb el 

polígon i amb l'àmbit de la mobilitat amb l'objectiu d'impulsar l'execució de les propostes del Pla 

de mobilitat. 

 Generar i transmetre adequadament la informació sobre la mobilitat al polígon (serveis de 

transport públic, bicicleta, etc.), I fer la distribució oportuna. 

 El gestor de mobilitat realitzarà accions informatives, formatives i d'assessorament en relació 

amb el foment de la mobilitat sostenible als empresaris i als treballadors. 

 Estar en contacte permanent amb els responsables de mobilitat de les diverses empreses o de 

les persones que assumeixen aquesta tasca. 

 Fer de nexe d'unió entre les diferents administracions i els operadors de transport públic. 
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 Coordinar la gestió global de la mobilitat del polígon, fent compatible la configuració de l'espai 

públic amb les diverses xarxes de transport i sistemes de desplaçament. 

 Proposar mesures d'actuació en matèria de transport públic col·lectiu, mobilitat a peu i en 

bicicleta, cotxe compartit i altres sistemes de mobilitat que redundin en millorar la mobilitat 

sostenible global del sistema. 

 Garantir la convivència entre la mobilitat de les persones i el transport de mercaderies per tal 

d'evitar les disfuncions que pot haver pel fet que interactuïn. 

 Impulsar i mantenir actius els canals de comunicació amb els agents de la Mesa i els serveis 

d'informació amb els treballadors. 

 Promoure l'edició de materials informatius i divulgatius sobre els serveis de transport del 

polígon, i la mobilitat sostenible en general. 

Aquest conjunt de funcions pot ser més o menys ampli el grau de responsabilitat que la Taula de 

Mobilitat consideri oportú atorgar al gestor. 

 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Depèn dedicació del gestor 
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Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència 

Actuació 6.3 Creació d’un Portal web i APP de mobilitat sostenible 

Objectius:  

 Millorar la mobilitat a l’àmbit fomentant la mobilitat sostenible 

 Facilitar la informació sobre TPC i cotxe compartit a treballadors i visitants  

 Donar a conèixer el Pla i el seu seguiment 

 Informar els treballadors de les diferents possibilitats que tenen per accedir al 

 polígon industrial en transport públic 

 Augment de l’ús del transport públic per accedir a la feina. 

Descripció de l’actuació: 

Sovint advertim que hi ha un grau elevat de desconeixement de l’oferta de transport públic i del 

potencial de les possibles combinacions entre els diferents modes de mobilitat per accedir als centres 

de treball. Això és així, per què, habitualment, aquesta informació es presenta de forma dispersa, poc 

homogènia i alguns cops és de difícil accés.  

Igualment, destaca que no es coneixen prou les avantatges en seguretat, en salut, econòmiques i 

ambientals que té la mobilitat sostenible enfront de l’ús preponderant del cotxe en solitari o la moto. 

Però, també s’ha de ressaltar el car que resulta desplaçar-se amb cotxe comparant-ho amb el modes 

sostenibles (sovint no percebuda per l’usuari) 

Les tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat han de suposar una 

oportunitat per a la millora de la mobilitat.  

Atesa l’amplitud horària i les freqüències de l’oferta de transport públic, és aconsellable que la 

informació sobre els serveis de transport sigui accessible per a smartphone i internet per tal de facilitar-

ne la utilització. 

En aquest sentiit, es proposa la creació d’un portal i d’una app per a mòbils on es pugui cercar 

fàcilment  els serveis de transport públic i el servei de compartir el cotxe a més de les xarxes 

per a modes No Motoritats i els aparcaments per a bicicletes i punts de recarrega elèctrica. 

La homogenització d’aquesta informació faria que transport públic, el cotxe compartit i la intermodelitat 

amb les diferentes xarxes fossin percebuts com un servei integrat i transparentaria més els avantatges 

que reporten. 

També caldria incorporar en aquest mateix portal tots els altres serveis de transport que puguin existir, 

els serveis a la demanda, Van pool i taxi.  

Complementariament, i amb l‘objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre els beneficis de la mobilitat 

sostenible es proposa incloure un apartat també per de promoció i foment de la mobilitat sostenible. 

Es proposa realitzar una web/app exclusiva per aquest àmbit de fàcil i ràpida comprensió en 

format digital constantment actualitzat.  
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Caldria que aquesta plataforma també inclogues el Pla i el seguiment d’aquest, incorpores noticies 

i novetats respecte la mobilitat sostenible i les actuacions que es duen a terme. 

Complementariament, es proposa incloure mesures per a potenciar la mobilitat com un servei 

facilitant la intermodalitat al llarg dels itineraris i també en l’origen dels treballadors: 

 Potenciar aparcaments dissuasius. La xarxa de Rodalies que dona servei a l’estació de Mollet-Sant 

Fost compta amb una sèrie d’aparcaments dissuasius, en els qual es pot aparcar el vehicle amb el 

qual si arriba: cotxe, moto, bicicleta, etc. I continuar el trajecte amb tren fins l’estació i des d’allà 

desplaçar-se a peu amb bicicleta o amb autobús fins el lloc de treball. Per això, és necessari 

informar als potencials usuaris de l’existència d’aquest servei i de les avantatges de la 

intermodalitat i d’anar amb tren, per capacitat, rapidesa i regularitat que pot oferir la xarxa 

ferroviària. La major part dels aparcaments d’intercanvi de la xarxa de Renfe Rodalies són gratuïts. 

 

 Biciestació: Una altra possibilitat que ofereix un gran potencial és la combinació entre tren i 

bicicleta, utilitzada aquesta per fer el darrer trajecte fins al lloc de treball i així ampliar la cobertura 

territorial del ferrocarril en varis quilòmetres. En aquest cas la bicicleta es pot fer amb la bici 

pròpia que és més flexible o amb una bicicleta facilitada per l’empresa. 

D’acord amb el potencial que te per accedir als polígons l’estació de Mollet-Sant Fost podria oferir un 

servei integrat d’aparcament segur. Taller de reparació i neteja i punt de recàrrega de bicis elèctriques  

(Proposta 4.4). i donar a conèixer l’oferta d’aquests serveis també en origen. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

Projecte d’implantació de web: Depèn estat actual el cost només serà el de mantenir actualitzades les 

dades, en cas que no es disposi de web, s’haurà de crear la pàgina web. Així que el preu pot oscil·lar 

entre els 1.000 € i els 4.500 €. 

Campanya promoció: 1.000€ 
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Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència 

Actuació 6.4 Fomentar la creació de Plans de mobilitat sostenible d’empreses 

Objectius:  

 Millorar la mobilitat a l’àmbit 

 Fomentar la mobilitat sostenible des de les empreses 

 Implicar a les empreses en la millora de la mobilitat de l’àmbit 

Descripció de l’actuació: 

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la 

mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, 

racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies. 

D’acord amb el Decret 152/2007 cal que les empreses privades de més de 500 treballadors i les 

públiques de més de 200 treballadors es dotin d’un Pla de Desplaçaments d’Empresa. 

Així mateix, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica 

com és el cas de Martorelles, han d’elaborar un PDE tots els centres generadors de mobilitat d’acord 

amb l’article 3.4 del Decret 344/2006, que generin més de 5.000 viatges al dia. 

En aquest sentit, es proposar potenciar que elaborin un Pla de mobilitat com a mínim als centres 

de treball a partir de 500 treballadors i treballadores propis i externs. 

Caldra informar a les empreses de més de 500 treballadors de les necesitats de realitzar aquest 

PDE.Actualment, l’ATM, disposa d’un triptic de promoció que es pot fer arribar digitalment a les 

empreses per fomentar la realització de PDE: 

https://doc.atm.cat/ca/_dir_pde/proposta_triptic_ATM_v6.pdf 

El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes 

entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, 

col·laboradors i clients. 

 Els principals avantatges vinculats a la realització i implantació d’un PDE són: 

 Per complir la normativa vigent 

 Per ser econòmicament més eficients. 

 Per gestionar la mobilitat dels treballadors en el cas d'episodis ambientals de contaminació 

atmosfèrica. 

 Per garantir millors condicions als empleats i clients per accedir a l'empresa. 

 Per reduir accidents. 

 Per reduir l'emissió de gasos contaminants 

 Per aconseguir el distintiu de flotes eficients de la Generalitat de Catalunya. 

 Per ajudar a construir a una societat més responsable 

Un cop elaborats, els PDE caldrà revisar-los cada 6 anys, i elaborar un informe de seguiment de la 

implementació del pla com a mínim cada 3 anys. 

Actualment únicament es coneix la disposisió d’un Pla de Mobilitat de l’empresa Esteve Química. 

Calendari: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

- 
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Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles 

Actuació 6.5 Potenciar des de les empreses de l’ús de mitjans sostenibles 

Objectius:  

 Foment dels modes més sostenibles 

Descripció de l’actuació: 

A més de que les empreses disposin de PDE, es proposa que les empreses també fomentin els modes 
sostenibles, en aquest sentit cal que: 

 Disposin d’aparcaments per a bicicletes a l’interior de la parcel·la i avaluïn possibilitat habilitar 
vestuaris i dutxes per als ciclistes 

 Disposin de punts de recarrega elèctrica per a diferents vehicles com a mínim una plaça per a 
cada 40, d’acord amb el reial Decret. 

 Prioritzin l’aparcament per els vehicles més sostenibles i d’ús compartit 

 Incloguin l'auditoria de mobilitat entre les condicions per a obtenir un sistema de gestió 
mediambiental i un certificat de qualitat (EMAS o ISO) 

 Realitzin campanyes divulgatives de sensibilització i conscienciació  

 Coneixen i utilitzin els beneficis fiscal de fomentar la mobilitat sostenible, en aquest sentit es 
proposa que cada una de les empreses o conjunts d’empreses si tenen pocs treballadors, designin 
a una persona que periòdicament, revisi, promogui i gestioni aquests beneficis.  

A dia d’avui, les empreses es poden desgravar fins a 1.500€ per treballador dels gastos que es 
deriven del foment de la mobilitat sostenible, i a més es disposen de convenis per obtenir per 
exemple bicicletes. Alguns exemples de mesures que comporten beneficis fiscals a dia d’avui o de 
subsidis són: 

 Obtenció de bicicletes de l’empresa per facilitar als seus treballadors, les podrien 

utilitzar per desplaçar-se fins a casa, fins l’estació o per desplaçaments laborals: 

algunes institucions governamentals com la Unió Europea o el Institut per la Diversificació i 

Energia- IDAE creen subsidis per la implantació del sistema de bicicletes. 

Àmbit territorial i tipus de subvencions 

  Àmbit Subvenció 

Subsidis 

Català 

AMB-Promoció de l'ús de la bicicleta en els 
desplaçaments a la feina 

AMB- Subvenció per la compra d'una 
bicicleta elèctrica* 

Español IDAE-Programa E4 

Europeu 
Programa Civitas 

Programa Intelligent Energy 

 Pagar als treballadors que es desplacen en bici fins a la feina, les empreses es 

podran deduir de les cotitzacions, hi ha diverses formes d’oferir beneficis, 

actualment algunes empreses han aplicat: 

 Pagar per km realitzats en bicicleta es paga entre 15 i 30 cèntims per km, es un hàbit 

cada cop més habitual  

 Pagar un euro al dia a aquells treballadors que es desplacen amb bicicleta 

 Beneficis als usuaris dels vehicles compartits:  

 Van pool: L’empresa cedeix una furgoneta de 7 o més places a un dels seus 

treballadors amb la condició que aquest reculli altres companys de feina aprofitant que 

passa a prop dels seus llocs de residència És un sistema molt habitual als Estats Units 
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 Donar cheks de gasolina els treballadors que comparteixen vehicle 

 Facilitar abonaments de transport públic als treballadors: Empleats tenen una targeta 

carregat de pagar viatges pel seu treball. El cost d'aquestes comprovacions o bitllets de 

transport els descomptes de la nòmina del treballador. Rebre aquesta part com pagament 

en espècie, treballadors pagaran menys benefici fiscal impost i l'empresa.  

 Incloure en el servei de Bus Up (Proposta 5.3) 

Prioritat: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Pressupost estimat: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 
                                                          
   
 

Pla de Mobilitat del continuo de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de Martorelles,  
Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès                                                                               

9  Calendari 

El calendari s’estructura a partir de 3 fases, aquestes s’han definit a partir de la priorització segons la 
importància de la mesura a l’hora d’obtenir els objectius a assolir i tenint en conte també el pressupost, per 
aquest motiu, aquelles propostes més costoses o que depenen d’entitats o persones externes, s’han 
establert en la tercera fase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia estrategica i propostes FASE 1 FASE 2 FASE 3

MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB LES GRANS XARXES 

1.             Adequar les connexions amb les grans xarxes per a garantir uns nivells de servei adequats 

1.1.    Millorar la operativa i la fluïdesa del pont del camí de can prat

1.2.    Estudiar la viabilitat de crear un carril segregat de gir a l’esquerra per a les connexions amb la C-

33, C-17 i C-59 des de la B-500 

1.3.    Nou pont entre Sant Fost i Mollet: nova connexió entre C-59/C-17 i la B-5001

1.4.    Millorar la senyalització de connexió amb les grans xarxes per potenciar els itineraris més òptims

MOBILITAT INTERNA AL POLÍGON I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN IMMEDIAT

2.            Millorar la mobilitat interna i la fluïdesa en els accessos des de l'entorn immediat 

2.1.    Augmentar la capacitat vial i la seguretat viaria  a la xarxa interna del polígon

2.2.    Disminuir la rigidesa del nus l’accés al polígon pel camí de Can Prat (implantar una rotonda al 

circuit motocròs) 

2.3.    Millora els nivells de servei de la rotonda del carrer Sant Martí i  carrer Carrerada

2.4.    Redirigir el trànsit de pas per l’interior del polígon

2.5.    Millora els nivells de servei de la rotonda d’accés a la B-500 (Lidl)

2.6.    Crear un car pooling per els treballadors del polígon

3.             Reestructura l’oferta d’aparcament

3.1.    Ampliar l’oferta d’aparcament lliure

3.2.    Crear places per a vehicles compartits

3.3.    Implantar punts de recarrega elèctrica

4.             Obtenir un traspàs modal cap a modes més sostenibles

4.1.   Millora l’accessibilitat a peu des dels nuclis propers 

4.2.   Redisseny de la secció del pont de Can Prat entre Mollet i el Polígon de Martorelles

4.3.   Millora l’accessibilitat en bicicleta des dels nuclis propers

4.4.   Adequar la connexió amb l’estació de Mollet – Sant Fost per a vianants i bicicleta

4.5.   Fomentar la Bicicleta com a llançadora des de l’estació de Mollet – Sant Fost

4.6.   Garantir l’accessibilitat i la seguretat viaria dins del polígon per els vianants 

4.7.   Millorar l'estat de les voreres del polígon

4.8.   Disminuir la velocitat del polígon per a garantir la seguretat vial en la convivència dels vehicles i 

les bicicletes

5.             Millorar la qualitat del transport públic

5.1.    Millora la qualitat de les parades del polígon 

5.2.    Reestructurar el bus polígon per adequar-lo a les necessitats dels treballadors

5.3.  Potenciar la cooperació entre les empreses i treballadors per l’ús del transport col·lectiu

GESTIÓ DE LA MOBILITAT GLOBAL

6.             Gestionar i seguir el Pla de mobilitat per a garantir la seva eficiència 

6.1.    Crear una taula de mobilitat

6.2.    Gestor de la mobilitat

6.3.    Fomentar la creació de Plans de mobilitat sostenible d’empreses

6.4.    Guia de mobilitat sostenible i portal web

6.5.    Potenciar des de les empreses de l’ús de mitjans sostenibles
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