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1. VIANANTS

Les actuacions en favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats del Pla de Mobilitat donat que afecten a la
totalitat de col·lectius de Granollers, entenent que tothom en qualsevol etapa d’un viatge és vianant. Ara mateix, el 72% dels
desplaçaments per l’interior del nucli urbà es fan a peu. El dèficit de voreres amb la suficient ampliada i comoditat i la discontunuïtat
en els itineraris per al vianant és un aspecte força comú a les nostres ciutats, fruit d’una herència on, al definir la forma dels carrers,
s’ha pensat més en funció del vehicle que del vianant.

La recuperació dels centres històrics com a espais de passeig i oci lliures de la circulació de vehicles, és un aspecte que
actualment tothom  considera molt positiu i gairebé ningú qüestiona, malgrat que fa uns anys la supressió del trànsit rodat per
aquests centres semblava gairebé l’apocalipsi. Ara, cal donar un pas més per recuperar l’espai que el vianant va perdre de resultes
de l’auge de l’automòbil.

Les propostes de millora en matèria de mobilitat de vianants van encaminades a:

• Aconseguir una xarxa continua d’itineraris per a vianants que connectin amb els principals centres generadors de viatges

• Reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la de persones amb mobilitat reduïda i
col·lectius més fràgils (escolars, gent gran...)

• Millorar la comoditat dels itineraris on hi caminen més vianants

Per aquests motius s’han relacionat un seguit d’actuacions a realitzar en els propers anys:





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

AMPLIACIÓ DE L’ILLA PER A VIANANTS DE LA CIUTAT 1.1

2. Descripció actuació:

L’entorn de l’actual illa de vianants està format majoritàriament per carrers inferiors a 7 metres d’amplada entre façanes amb
voreres molt estretes. Són carrers que formen part del centre històric de la ciutat, però que no han estat peatonalitzats i on hi
circula trànsit rodat. Des d’ells s’accedeix a l’espai exclusiu per a vianants i diàriament hi passen un elevat nombre de vianants amb
unes condicions de comoditat i de seguretat millorables. Per aquest motiu, es proposa ampliar l’illa de vianants actual amb la
reconversió a plataforma única o de prioritat invertida dels carrers que es mostren al plànol. Aquesta ampliació es realitzaria en
dues fases: la primera inclou la Plaça de la Corona, Anselm Clavé i carrer Nou, mentre que la segona fase completaria la prioritat
total del centre històric. Així mateix, es proposa la realització d’un estudi que avaluï les diverses formes de regular els accessos
(pilones, càmeres, senyalització vertical...), els col·lectius que es consideri que hi puguin entrar (residents, comerciants,
treballadors...), els horaris de carrega i descarrega....

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS Àmbit central de Granollers

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

1. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament  i
la jerarquització de la xarxa viària.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

MILLORA DELS EIXOS BÀSICS PER A VIANANTS 1.2

2. Descripció actuació:

Més de 23.000 vianants / dia caminen diàriament per alguns dels carrers de l’actual illa de vianants de la ciutat. L’origen d’aquests
és divers, però majoritàriament es tracta de forans que venen des dels aparcaments públics i zona blava,  i de residents que
accedeixen a peu des de diverses zones de la ciutat. Millorar i adequar els itineraris per a vianants al centre des dels principals
aparcaments i zones residencials de l’entorn serà una prioritat del Pla de Mobilitat, especialment en carrers amb voreres inferiors a
1,5 metres útils on el vianant té moltes dificultats per caminar còmodament si es troba amb diverses situacions: caminar amb
bosses de compra, creuar-se altres vianants per la mateixa vorera....

Dins la xarxa bàsica per a vianants hi ha diverses actuacions en els eixos longitudinals i transversals que permetrien una millor
connectivitat dels vianants que volen creuar la ciutat est – oest o bé nord- sud. Aquestes actuacions van des de l’ampliació de les
voreres, el seu arranjament, col·locació de passos de vianants elevats, orelleres.... El disseny definitiu dels carrers serà analitzat
urbanísticament i es consultarà al Consell de Mobilitat, d’acord amb les directrius fixades en el Pla de mobilitat.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS Àmbit central de Granollers. Connexió perímetre - centre

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 ;

Eixos Transversals :

Josep Umbert (trams), Lliri, Príncep de Viana, Francesc Ribas
(tram),  Minetes, València,  Verge de Núria, Vinyamata (trams).

Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona



Eixos Longitudinals:

Bertran de Seva, Bartomeu Brufalt, Balmes, Ponent, Corró,
Girona (trams), Ricomà, Sant Jaume.

2014 – 2020

Eixos Transversals:

Bisbe Grivé, Travessia Pizarro, Travessia Lledoner, Josep Mª
Ruera, Mataró, Joanot Martorell (tram), Josep Carner.

Eixos Longitudinals:

Espanya, Catalunya, Mestre Coll, Guayaquil, Barcelona,
Palaudàries, St. Josep de Calassanç, Lleó, Llevant.

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

1. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament  i
la jerarquització de la xarxa viària.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública







Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS ESCOLARS 1.3

2. Descripció actuació:

Es proposa adaptar les mesures previstes en el treball d’adaptació dels itineraris a peu a les escoles. Aquestes mesures suposen
una millora de la seguretat dels itineraris a peu que realitzen diàriament els escolars per accedir als centres educatius. La connexió
d’aquests itineraris amb la resta de propostes incrementarà notablement la seguretat, continuïtat i comoditat d’aquests itineraris.
Les mesures a curt termini que preveu el treball es desenvoluparan en els propers sis anys i afectaran tant a l’entorn dels centres
privats com públics.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS Entorn les escoles de Granollers

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport

1. Augmentar la superfície qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat.

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública
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Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS D’ACCÉS A LES PARADES D’AUTOBÚS 1.4

2. Descripció actuació:

Garantir l’accessibilitat fins a les parades i estacions de transport públic és un aspecte fonamental per garantir la seguretat dels
col·lectius amb mobilitat reduïda, com ho són l’adaptació de les pròpies parades i els vehicles. En aquest sentit, un primer pas
(-potser el més senzill-) està sent l’adaptació dels autobusos i els trens de rodalies. Òbviament, aquest pas serveix de ben poc si
les estacions no es troben adaptades perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi. En aquest sentit, les estacions
de ferrocarril en són un clar exemple de la manca d’adaptació. És necessari l’adaptació d’aquestes estacions, de la mateixa
manera que les d’autobusos s’han adaptat amb la col·locació de plataformes on el carrer ho ha permès.

Un tercer pas, és garantir que els col·lectius amb mobilitat reduïda puguin accedir fins les parades amb unes condicions de
seguretat i comoditat que no siguin dissuasòries. Per aquest motiu, es veu la necessitat de realitzar un estudi en detall que analitzi
l’entorn concret de cadascuna de les parades i proposi una sèrie de mesures correctores. Així, en una primera fase es realitzarà
l’estudi i s’analitzarà la viabilitat d’executar alguna de les seves propostes. En una segona fase, es posaran en marxa les propostes
que es considerin de més rellevància.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS – TRANSPORT PÚBLIC Entorn les parades d’autobús

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008 - 14: realització de l’estudi i viabilitat de propostes i
execució de les més urgents.

2014 en endavant:execució de la resta de lespropostes

Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport



1. Augmentar la superfície qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat.

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.
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2. VEHICLES PRIVATS. CIRCULACIÓ

Recentment un estudi de l’AMTU posava de manifest l’elevada mobilitat existent a l’interior de l’àmbit AMTU. Granollers, com a
capital de la comarca i punt de referència del cinturó industrial de Barcelona, genera un elevat nombre de viatges. De l’ordre de
350.000 viatges/dia, dels quals 250.000 s’efectúen en vehicle privat.

Les propostes que es realitzen en aquesta temàtica van dirigides a minimitzar els impactes que aquesta demanda genera
diàriament a la ciutat. Impactes que són de tipus medi ambientals (elevades emissions de gasos contaminants a l’atmosfera,
sorolls,…), de seguretat viària (vies amb elevades intensitats de trànsit passant per el centre de la ciutat), i en general, de qualitat
de vida.

A l’entorn de Granollers, el PITC projecta diverses infraestructures viàries que minimitzaran els impactes negatius del trànsit de pas
per l’interior de la ciutat de Granollers (especialment a la Ronda Sud). El Pla de Mobilitat considera fonamental la construcció
d’aquestes infraestructures per recolzar les mesures de pacificació del trànsit previstes i que són una aposta per la mobilitat
sostenible a la ciutat.

D’altra banda, i en el decurs del procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Mobilitat s’arribà a un consens sobre la necessitat
de jerarquitzar els usos de les diferents vies de la ciutat. S’ha considerat que si bé s’ha de mantenir una xarxa bàsica per al
desplaçament en vehicle per l’interior de la ciutat, hi ha una altra sèrie de vies en les que el vehicle privat ha de perdre pes en
relació a d’altres altres modes de transport com anar a peu o en bicicleta. Hi han d’haver a la ciutat unes “vies de passar”, i unes
“vies d’estar”.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

MESURES DE REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT DE PAS 2.1

2. Descripció actuació:

Els laterals de l’autopista projectats en el PITC, així com la finalització de les obres de cobertura de la Ronda Nord, són dues
infraestructures que preveuen disminuir el trànsit de pas a l’interior de Granollers. En el cas dels laterals de l’autopista, es preveu
una disminució del 20% del trànsit de pas per la Ronda Sud, que disminuirà amb la finalització de la ronda Nord. Aquestes
actuacions es consideren prioritàries perquè es puguin dur a terme actuacions en favor de la disminució de la velocitat al centre de
la ciutat.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS – CIRCULACIÓ – TRANSPORT PÚBLIC Sector sud oriental

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008 – 2014 Generalitat de Catalunya, Ministeri de Foment

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

9. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causats pel trànsit

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infrastructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb el
seu entorn.







Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

IMPLANTACIÓ DELS CRITERIS DE JERARQUITZACIÓ VIÀRIA 2.2

2. Descripció actuació:

Els criteris de jerarquització viària suposen introduir el concepte de mobilitat sostenible a l’hora d’actuar urbanísticament, ja sigui en
els nous carrers o a la xarxa viària actual. És a dir, es proposa assignar una utilitat (vies de passar o d’estar) a la xarxa viària de la
ciutat en funció a la morfologia del carrer i els usos del sòl predominants a la zona. La discussió d’aquests criteris en el marc del
procés participatiu del Pla de Mobilitat, ha donat un elevat consens a la proposta. Aquests criteris s’han de tenir en compte en
qualsevol actuació urbanística que es realitzi a la ciutat.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

VIANANTS – CIRCULACIÓ – TRANSPORT PÚBLIC La ciutat de Granollers

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Xarxa Barcelona

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament  i
la jerarquització de la xarxa viària.

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i la senyalització de la via pública

1. Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el pla d’accessibilitat.









Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ D’UNA ZONA DE TRÀNSIT PACIFICAT 2.3

2. Descripció actuació:

Com a conseqüència de la jerarquització viària, una de les primeres mesures que se’n deriven és la reducció de la velocitat a 30
Km / h a la zona centre de la ciutat, que és la que suporta una major diversitat en la demanda d’usos: vianants, vehicles, càrrega i
descàrrega,…. Aquesta mesura a més de suposar una millora de la seguretat viària, pretén fomentar un entorn segur per als
desplaçaments en bicicleta. L’àmbit que es proposa limitar al seu interior la velocitat màxima permesa és:

-En una 1a fase el comprès pels carrers Roger de Flor, Prat de la Riba / Foment,  Avda Sant Esteve / Avda del Parc / Girona i
Torres i Bages

-En una 2a fase s’ampliarà la zona pel costat sud fins a Colom / Magallanes / Camp de les Moreres.

-En una 3ª fase s’ampliarà pel costat nord fins a Ramon Llull / Francesc Ribas

Les actuacions que es duran a terme seran:

- Senyalitzar amb remuntables els accessos a l’interior de cada àmbit amb velocitat màxima permesa 30 km/h.

- Reforçar la senyalització d’aquells accessos on no es percebi clarament l’entrada a l’interior d’un àmbit amb velocitat reduïda.
Aquesta senyalització pot ser amb pintura, semàfor tipus pelícan o fins i tot pot ser oportú la implantació d’un pas de vianant elevat

- Canvis d’ubicació d’alguns cordons d’aparcament de forma que es creïn aparcaments amb zig-zag que permeten una reducció de
la velocitat a l’interior de l’àmbit de manera natural.

- Revisar l’ordenança de circulació adaptant-la a les propostes.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

CIRCULACIÓ Centre de ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008 - 2014 Generalitat de Catalunya, Ministeri de Foment



7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

9. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causats pel trànsit

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ DE ZONES 30 PACIFICADES 2.4

2. Descripció actuació:

És la continuació de la fitxa anterior. Conseqüència de la jerarquització viària, suposa la regulació com a “zones 30” dels espais
que queden compresos entre les víes de 1er nivell. En la mateixa línia que la pacificació de la zona centre, es proposa una
actuació de característiques semblants en diverses zones de Granollers en que per les seves característiques físiques i
residencials seria aconsellable una actuació integral de reducció de la velocitat del vehicle privat per tal de reforçar la seguretat
dels vianants i bicicletes. En concret, es proposa actuar en quatre zones: Can Bassa, Sant Miquel / Tres Torres, El Lledoner i el
Congost.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

CIRCULACIÓ Can Bassa, Sant Miquel / Tres Torres, El Lledoner, Congost

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008 - 2014 Generalitat de Catalunya, Ministeri de Foment

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

9. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causats pel trànsit

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

FOMENT DE L’ÚS COMPARTIT DEL VEHICLE PRIVAT 2.5.

2. Descripció actuació:

Si, tal i com ens marca l’escenari tendencial, els viatges des de i cap a la ciutat de Granollers s’han d’anar incrementant com a
conseqüència del creixement de la població i de les seves necessitats de mobilitat, i per tal que aquest creixement no es traslladi
proporcionalment al número de vehicles que pretenen entrar o sortir de la ciutat, es considera necessari fomentar totes aquelles
polítiques tendents al foment de l’ús compartit del vehicle privat .

Granollers ja disposa del servei de “car-sharing” , o vehicle que comparteix propietaris; i d’unes pàgines web “compartir” per a
posar en contacte persones que comparteixen itineraris des de o cap a Granollers o bé la plaça d’aparcament. L’objectiu és la
millora i consolidació d’aquests serveis.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT ; CIRCULACIÓ

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.



3. VEHICLES PRIVATS. APARCAMENT

El increment de la demanda d’aparcament en els últims anys (-fruit de l’augment del parc automobilístic-) no pot ser resolt
exclusivament amb l’ampliació continua d’oferta d’aparcament, i més quan s’han detectat diverses disfuncions alhora d’utilitzar
l’oferta d’aparcament existent (diferència de preus existents entre zona blava i aparcaments públics, aparcaments públics buits
durant la nit, treballadors foranis ocupant l’oferta d’aparcament del centre de la ciutat...)

El ciutadà percep l’aparcament com una de les seves preocupacions principals en les enquestes d’opinió realitzades a la ciutat.
Les propostes que es presenten tenen com a objectiu comú la protecció de l’estacionament residencial i disminuir els impactes
negatius que provoquen els usuaris forans que busquen aparcament en superfície al centre de la ciutat

Així doncs, les mesures que es proposen tenen a veure amb:

• La millora de l’eficiència de l’oferta d’aparcament actual, tant a la calçada com fora la calçada, i

• Garantir una oferta d’aparcament de tipus divers que s’adapti a demandes existents a la ciutat.





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CONSOLIDAR ELS APARCAMENTS DISSUASORIS 3.1

2. Descripció actuació:

La introducció d’estratègies en favor de l’accés al centre de Granollers en modes de transport públics o no motoritzats, té en la
consolidació dels aparcaments dissuasoris situats en vies d’accés interurbà, una peça clau en la mobilitat dels pròxims anys a la
ciutat. Diverses actuacions urbanístiques previstes en aquests espais no asseguren la continuïtat d’algun d’aquests aparcaments
(La Bòbila , Ramon Llull, Carles Riba, Joan Vinyoli). Es proposa:

-  La reserva d’aparcament gratuït en superfície en els nous projectes urbanístics de La Bòbila i Ramon Llull

-  En el cas que no sigui possible el manteniment d’aquests i altres aparcaments dissuasoris existents es buscaran emplaçaments
alternatius que puguin realitzar la mateixa funció.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT - CIRCULACIÓ Aparcaments perimetrals al centre

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REGULACIÓ DE L’ESTACIONAMENT EN CALÇADA 3.2

2. Descripció actuació:

El vehicle privat ha acabat ocupant gairebé tots els espais disponibles en els vials de la ciutat. Els cotxes aparcats en els carrers
fan un ús particular d’un espai públic que cada vegada és més sol.licitat per a cobrir tota mena de necessitats: en determinades
zones cal ampliar voreres, però en totes cal deixar espais lliures per a serveis de transport públic, càrrega i descàrrega de
mercaderíes, per accessibilitat de persones discapacitades, per recollir encàrrecs, els veïns han de poder descarregar la compra,
estris o maletes, o bé desencotxar prop de casa els nens.

Els carrers de Granollers reben diariament un nombre important de vehicles forans que, per treball o estudis, ocupen amplies
franges horaries d’aparcament que impossibilita qualsevol altre ús.

En una primera fase es creu necessari actuar en la zona que rep la demanda d’úsos més diversa, que comprén l’interior del
perímetre format pels carrers de Ramon Llull / Francesc Ribas; Girona / avda. Sant Esteve ; Ronda Sud i Lluis Companys / Roger
de Flor / Rafael Casanova,  per tal que els vehicles aparcats no ocupin permanentment un mateix espai.

A Granollers ja fa temps que en el nucli històric s’utilitza la zona blava com a forma de regulació de l’estacionament. Es fomenta la
rotació en l’aparcament. Ara cal avançar en la protecció de l’estacionament residencial.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT Superfície interior de Ronda Sud – Roger de Flor – Ramon Llull -
Girona

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

A partir de 2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i



la jerarquització de la xarxa viària.

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REVISIÓ TARIFÀRIA I DURADA MÀXIMA PERMESA A LA ZONA BLAVA 3.3

2. Descripció actuació:

Es proposa la revisió de les tarifes de zona blava una vegada s’iniciïn les accions de mobilitat sostenible que han de permetre
ampliar l’espai per a vianants al centre de la ciutat. Actualment, 2008, la major part de places tenen una única tarifa de 1,5 €/h amb
una durada màxima permesa de 2h. Només un 8% de les places, les més allunyades del centre, tenen una tarifa més barata (1 i
1,25 € / h). Una vegada re-ubicada la oferta de zona blava serà necessari plantejar un esquema de tarifes basat en zones, on quan
més a prop del centre, la tarifa hauria de ser més cara i hi hagués menys temps permès per estacionar.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT Zona Blava

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ DE LA “TARGETA D’APARCAMENTS DE GRANOLLERS” 3.4

2. Descripció actuació:

Es pretén habituar i per tant traslladar els nombrosos vehicles que arriben regularment i a fer gestions a Granollers, i que omplen
diariament les zones blaves del centre (900 places amb una rotació per sobre els 6 vehicles/dia per plaça), a utilitzar les places
d’aparcament soterrat ( prop de 2.000 places, amb una rotació de 1 vehicle/dia per plaça).

L’oferta és la contenció del preu, que serà com a màxim el mateix que el de la zona blava, però amb avantatges com és ara
l’agilitat a l’entrada i sortida (sense tiquets), amb pagament retardat a fi de més, amb possibilitat de domiciliat i fraccionat, si es vol;
i d’altres avantatges de seguretat i altres serveis que només poden oferir els aparcaments soterrats.

L’objectiu és el de guanyar espai, que ara mateix ocupen els cotxes aparcats en superfície, per a vianants o altres serveis
imprescindibles: càrrega i descàrrega, discapacitats, serveis públics,…; i també el de reduïr el trànsit que dona voltes a la recerca
d’una plaça d’aparcament en superfície perqu així tindrà clar ón vol anar a aparcar.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT Pàrquings públics

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

4. Reduïr la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

6. Aconseguir una distribució urbana de mercaderies regulada, àgil i ordenada



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

DIVERSIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA D’OFERTES DELS APARCAMENTS PÚBLICS 3.5

2. Descripció actuació:

Amb la finalitat de reduir les dificultats d’aparcament residencial existents en algunes zones de Granollers i ajustar l’oferta a la
demanda, l’Ajuntament es compromet a impulsar un canvi en l’actual sistema de tarifes dels aparcaments públics que beneficiï tant
els seus propietaris, com als seus clients i que els faci atractius a la potencial demanda residencial que actualment no els utilitza
per motius econòmics. A mesura que es vagin implantant les mesures d’ampliació de l’espai per el vianant, els canvis de
localització de la zona blava, la implantació de la targeta dels aparcaments etc., els aparcaments públics aniran quedant en una
posició molt més central respecte l’activitat comercial de la ciutat amb el que es preveu un increment gradual de la seva demanda.
Aquestes propostes poden ser el punt de partida que facin variar la política de tarifes dels aparcaments:

• Reduint el preu dels abonaments nocturns que dissuadeixen a molts usuaris de la seva adquisició. Molts d’aquests
aparcaments resten buits durant la nit

• Potenciar abonaments de mitja jornada o jornada de treball a aquells treballadors o usuaris que tenen una durada llarga
d’estacionament i que no haurien de pagar al mateix preu /hora que aquell usuari que ve per una o dues hores.

• Oferir altres serveis: bicicletes de lloguer, targetes de transport públic, promocions...

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT Pàrquings públics

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

POTENCIAR ELS APARCAMENTS DE MOTOCICLETES 3.6

2. Descripció actuació:

Les motocicletes són el mitjà de transport que ocupa menys espai al centre de la ciutat, contamina menys i genera menys
congestió a la xarxa viària de la ciutat. Per tal d’afavorir-ne el seu ús, l’ajuntament es compromet a crear un servei d’oferta a la
demanda, de tal manera que s’atendran les peticions de creació d’aparcaments de motos i es realitzarà un informe per tal de
justificar-ne la seva creació. Si es comprova la seva factibilitat es crearà un aparcament per motos a la calçada, senyalitzant-lo
horitzontal i verticalment.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

Aparcaments Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

3. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REVISIÓ DEL PLA D’APARCAMENTS. POTENCIACIÓ DE L’ESTACIONAMENT EN ORIGEN 3.7

2. Descripció actuació:

L’Ajuntament de Granollers compta des de fa anys amb un pla d’aparcaments que ha vingut desplegant al llarg de la última
dècada. El PMU ha indicat les zones de la ciutat amb majors mancances d’oferta de garatges per residents (Can Bassa, Can Gili
Ponent, entorn dels Instituts). Fruit d’aquest treball, es proposa la revisió del Pla d’aparcaments de la ciutat, de forma que s’analitzi
en profunditat, la factibilitat tècnica i econòmica d’aparcaments per a residents que cobreixin les necessitats dels residents.
Aquesta mesura no només pretén reduir els problemes específics d’aparcament, sinó que esdevé una important mesura de
reducció de les emissions de partícules contaminants a l’atmosfera, ja que redueix el nombre de cotxes a la recerca d’una plaça
d’aparcament lliure a la calçada.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

APARCAMENT – CIRCULACIÓ – MEDI AMBIENT Can Bassa, Can Gili, Ponent

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Granollers Promocions

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta





4. TRANSPORT PÚBLIC

El notable creixement de la demanda experimentat pel servei de transport públic urbà indica que el canvi modal que es pretén
aconseguir en el Pla de Mobilitat, ja s’està produint de manera natural i que les millores que s’han anat introduint en els últims anys
en aquest servei estan tenint els efectes esperats.

Les mesures previstes en relació al transport urbà tenen a veure amb l’adaptació del servei als canvis projectats per la ciutat en els
propers anys i millorar el servei en zones poc servides.

A nivell interurbà i dins el termini d’aplicació del Pla de Mobilitat (sis anys),s’aplicaran les mesures previstes en el Pla de Transports
de Viatgers de Catalunya en referència als autobusos i es crearà l’àrea de prestació conjunta de serveis de taxi amb diversos
municipis de la comarca.

D’altre banda, la proposta de l’AMTU de crear l’oficina de mobilitat serà un impuls important per facilitar la utilització dels transports
públics a la ciutat i cap a l’exterior.





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ D’UNA OFICINA DE LA MOBILITAT 4.1

2. Descripció actuació:

La iniciativa de l’AMTU per millorar la informació dels serveis de transport públic a través d’una oficina central, esdevindrà una de
les mesures que milloraran la informació i a la vegada potenciaran la utilització dels transports públics, tant urbans com
interurbans.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

TRANSPORT PÚBLIC Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 AMTU, Ajuntament de Granollers, operador de transport públic

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

3b. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

3a. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PLA DE SERVEIS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 4.2

2. Descripció actuació:

� Increment de les freqüències de pas : és una dada comprovada que representa una millora apreciable en el servei. Per tant, i
en la mesura del possible, és necessari incrementar de la flota de vehicles per a obtenir freqüències per sota dels quinze
minuts.

� Increment dels itineraris : tot i que la cobertura és molt correcta, cal crear itineraris més directes i per tant més ràpids , així com
crèixer per a tenir presents els nous desenvolupaments urbanístics : La Bòbila, Lledoner,…

� Increment de la informació : ampliació dels panells SAE, a les parades, i seguint l’exemple de l’estació de tren Centre, a
l’interior de les altres estacions i als equipaments importants com l’Hospital General. La posta en marxa de la Oficina de la
Mobilitat.

� Increment de l’accessibilitat : que s’ha tractat en l’apartat 1 de vianants

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

TRANSPORT PÚBLIC Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers i Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

3b. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes

10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb
el seu entorn.
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Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

MILLORES EN EL TRANSPORT FERROVIÀRI 4.3

2. Descripció actuació:

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona inclou una sèrie de propostes que afecten directament la xarxa ferroviària. Així, a la ja
aprovada cobertura de les vies del tren entre Josep Umbert i Ramon Llull que permetrà incrementar la permeabilitat transversal de
la ciutat, s’han d’afegir diverses propostes que potenciaran aquest mitjà de transport (veure plànol següent). Entre elles cal
destacar-ne tres, que afavoriran al canvi modal proposat

• Línia ferroviària orbital que unificaria les principals ciutats de l’arc metropolità.

• El desdoblament de la línia Barcelona – Vic permetrà disminuir la freqüència de pas

• Nova xarxa de FGC Barcelona - Vallès

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

TRANSPORT PÚBLIC Ciutat i municipis de l’entorn

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers i municipis de l’entorn immediat

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

3ª. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana

10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb
el seu entorn.



R1 -  NOVA LÍNIA ORBITAL

R2 – DESDOBLAMENT LÍNIA BARCELONA – VIC

R12 – NOVA XARXA DE FGC BARCELONA – VALLÈS (per Túnel d’Horta)

R17- NOVA ESTACIÓ SOBRE LÍNIA EXISTENT

T3- NOVA ESTACIÓ DE REGIONALS D’ALTES PRESTACIONS

T4- NOVA LÍNIA DE MERCADERIES



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

IMPLANTACIÓ DE LES MESURES PROPOSADES EN EL PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS 4.4

2. Descripció actuació:

El Pla de Transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, proposa una re-estructuració de les diverses xarxa de transport públic de
Catalunya. La re-ordenació de la xarxa ferroviària és la principal infraestructura inclosa dins aquest document que afecta a
Granollers i al seu entorn. Altres mesures referents al servei ferroviari incloses en aquest document són: l’augment del nombre
d’expedicions en hora punta, augment del nombre de places*km dempeus i assegudes, homogeneïtzació de la freqüència, limitació
dels trajectes dempeus, millora de la informació i el canvi d’explotació de les línies tradicionals.

Respecte la xarxa interurbana d’autobusos, el Pla no recull cap increment d’oferta que afecti de manera substancial a Granollers, si
bé es considera que la creació del potent corredor que unificarà el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, tindrà una demanda
important de servei de transport públic que caldrà potenciar.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

TRANSPORT PÚBLIC Àmbit metropolità

5. Fase: 7. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Adif, Renfe, Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

8. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8.. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

3ª. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana

10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb
el seu entorn.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ DE L’ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS DE TAXI 4.5

2. Descripció actuació:

La creació d’una àrea conjunta on els diversos taxistes dels municipis de La Roca del V, Les Franqueses del V., Canovelles,
Granollers, Lliçà d’Amunt i Vilanova del V., puguin operar sense restriccions legals, suposa una important millora d’aquest servei
als seus usuaris.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

TRANSPORT PÚBLIC Àmbit metropolità

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

3ª. Avançar en l’homologació de la gestió del transport colectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la
cadena de transport.



5. BICICLETES

Després d’uns anys de fort creixement de l’ús del vehicle motoritzat, es tracta d’incorporar al paisatge urbà la bicicleta, que haurà
de fer-se un lloc als carrers. L’objectiu final és la utilització a diari de les bicicletes privades que molts granollerins tenen a casa
seva per a ús de lleure els caps de setmana. La pacificació de la xarxa viària del centre de Granollers i l’aplicació dels criteris
establerts en la jerarquització viària, donen lloc a un escenari on la bicicleta podrà circular de manera més segura i amb itineraris
directes als principals pols d’atracció.

L’Ajuntament de Granollers a través del diàleg amb els agents implicats impulsarà en els propers anys un seguit de mesures que
preveuen incorporar de manera significativa la bicicleta com a mode de transport interior a la ciutat de Granollers.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA 5.1

2. Descripció actuació:

La primera mesura ques’hauría de posar en marxa és una campanya de promoció de la bicicleta que ressalti els beneficis d’aquest
mitjà alhora de moure’s per la ciutat. Alguns d’aquests beneficis serien la millora de la salut, la rapidesa, sostenibilitat,
l’econòmic.....

La campanya hauria d’incorporar consells d’utilització, donat que l’ús habitual de la bicicleta hauria de suposar que el ciclista
agafés uns hàbits segurs i saludables.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

BICICLETES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la
cadena de transport.

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REVISIÓ DE L‘ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE LES BICICLETES 5.2

2. Descripció actuació:

La notable millora que hauría d’experimentar aquest mitjà no pot anar en detriment d’altres usuaris que no la utilitzaran. Per aquest
i altres motius, es considera necessari la revisió de l’ordenança que regula la circulació de la bicicleta. Aquesta nova ordenança
hauria de regular la circulació de la bicicleta obligatoriament per la calçada, establir unes normes de convivència entre vianants i
ciclistes, regular els espais on es permet l’estacionament...

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

BICICLETES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament  i
la jerarquització de la xarxa viària.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública



Fitxa d’actuació:
1. Títol actuació: Codi
CREACIÓ D’ITINERARIS MÉS SEGURS. SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ 5.3

2. Descripció actuació:
La creació de la zona central pacificada permetrà una major seguretat en els desplaçaments interiors en bicicleta. Cal destacar que
a l’interior d’aquest àmbit és on es concentra bona part de l’activitat econòmica i terciària de la ciutat. Es proposa que dins
d’aquesta zona, la major part dels itineraris siguin de co-habitació amb el vehicle privat. A partir d’aquest centre, sortiran diversos
itineraris que permetran creuar la ciutat longitudinalment i transversalment, a través de les futures zones pacificades a la resta del
terme municipal, i finalment, connectaran amb els itineraris de lleure a l’exterior del nucli urbà que condueixen als termes
municipals i nuclis urbans dels municipis veïns.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:
BICICLETES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:
2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:
8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport
2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.
4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.
7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la
cadena de transport.





Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

CREACIÓ D’ESPAIS SEGURS  PER GUARDAR LES BICICLETES 5.4

2. Descripció actuació:

La disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destí dels desplaçaments és una condició imprescindible per a
l’ús de la bicicleta. Així, a més de l’aparcament als edificis destinats a habitatge, cal actuar sobre l’aparcament en destinació o en
punts de canvi de mode de transport, com per exemple: les estacions de ferrocarril i d’autobusos, els equipaments escolars, els
centres comercials i centres urbans, els equipaments col.lectius d’atenció a la ciutadania, els equipaments esportius i de lleure, i
els llocs de treball.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

BICICLETES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

10. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

SISTEMA DE PRÉSTEC DE BICICLETES PÚBLIQUES 5.5

2. Descripció actuació:

L’objectiu concret es la posta en marxa d’un servei de préstec de bicicletes públiques, per als desplaçaments interns de la ciutat.
Granollers és una ciutat que té molt bones condicions per a l’ús de la bicicleta. A més del bon temps que fa la major part de l’any, i
a excepció dels barris que s’enfilen per les serres de llevant i de ponent, la ciutat és plana, i la seva forma allargassada fa que, si
bé transversalment no arriba al quilòmetre d’amplada, de nord a sud del nucli urbà tingui una mica més de tres quilòmetres, que és
una distància llarga per a fer-se habitualment a peu, però ideal per fer-se en bicicleta. El servei de bicicletes públiques ha de servir
d’estímul inicial, per  perdre la por, i si tot va bé, més endavant haurà de ser un complement a l’ús habitual de la bicicleta privada.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

BICICLETES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

10. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

11. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



6. DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

Garantir una distribució àgil i endreçada de la càrrega i descàrrega de mercaderies és fonamental per reduir els impactes negatius
dels vehicles comercials que realitzen operacions de distribució urbana de mercaderies a llocs no permesos a l’efecte. Aquestes
operacions indegudes estan causades per la manca de zones de càrrega i descàrrega en algunes zones i la utilització indeguda
d’aquestes zones per part de turismes i vehicles comercials de llarga durada.

La mesura d’adaptar nous criteris a l’hora d’implantar les zones pretén corregir el dèficit de places de càrrega i descàrrega al
municipi, si bé és cert que sense el treball de la policia local controlant els estacionaments indeguts a la zones reservades no
s’aconseguiran els efectes desitjats.



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REGULACIÓ HORÀRIA A L’INTERIOR DE L’ILLA PER A VIANANTS 6.1

2. Descripció actuació:

L’ampliació de l’illa de vianants suposa una revisió dels horaris d’accés al seu interior, de manera que no estigui permesa la
presència de cap vehicle comercial dins els períodes de màxima afluència de vianants. És evident la complexitat de gestionar una
oferta de serveis tan diversa: paquetería, “express”, “courier”, operadors logístics, distribuïdors, els mateixos productors (que
distribueixen els seus productes) i l’autoproveïment dels propis establiments. I una demanda diferenciada provinent bé dels
domicilis particulars, dels establiments de caire comercial, o també d’altres establiments empresarials. Així mateix no s’hauria de
permetre l’accés de vehicles comercials de grans dimensions a l‘interior de la ciutat.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES Illa de vianants

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

3a. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

AMPLIACIÓ DELS ESPAIS DE CÀRREGA I DESCARREGA A LA CIUTAT 6.2

2. Descripció actuació:

Amb la finalitat d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l’interior de la ciutat, es proposa adaptar les
indicacions del Decret d’Estudis de Mobilitat Generada referents a les reserves de places de càrrega i descàrrega de nous plans
urbanístics. Així es proposa la reserva de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària  (on l’amplada del carrer ho permeti) d’acord amb
les següents necessitats:

• Necessitats comercials: 1 plaça cada 1.000m² de superfície de venda o 1 plaça cada 8 establiments

• Necessitats d’oficines: 1 plaça cada 2.000 m² de sostre.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

6. Aconseguir una distribució de mercaderíes regulada, àgil i ordenada.

11. Millorar la informació i la formació de la ciutadanía respecte de la mobilitat sostenible i la senyalització de la via pública.



7. POLÍGONS INDUSTRIALS.

Dins el terme municipal de Granollers existeixen 7 polígons industrials, que ocupen una superfície de 3,24 Km�, la qual cosa
representa un   21,75 % del terme municipal.

Els polígons industrials constitueixen unes zones generadores i atractores de gran quantitat de viatges durant els dies laborables,
que s’efectuen amb tot tipus de vehicles, des dels turismes utilitzats pel treballadors fins els camions de gran tonatge per a les
mercaderies.

Les limitades dimensions del terme municipal de Granollers fa que els seus polígons industrials estiguin en bona part molt propers
al nucli urbà, la qual cosa suposa per un costat un greuge per la repercussió en el trànsit urbà de tot el moviment que generen,
però per altra  banda obre la possibilitat de facilitar l’accessibilitat als llocs de treball dels polígons des de la pròpia ciutat,  amb una
major diversitat de modes de transport  del que sol ser habitual.



7. POLÍGONS INDUSTRIALS

Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

GESTOR DE LA MOBILITAT DELS POLÍGONS INDUSTRIALS 7.1

2. Descripció actuació:

El “gestor de la mobilitat dels Polígons Industrials” és la persona física que actúa d’interlocutor entre les distintes empreses , i
d’aquestes amb les administracions, en l’àmbit de la mobilitat dels polígons industrials d’un territori. Ha de ser el braç executor de
la “Taula de polígons”, grup de coordinació d’empreses, sindicats, operadors de transport i administracions que actúa en l’àmbit
d’un municipi o conurbació en referència a les qüestions de mobilitat, però també de residus, energia, telecomunicacions,...    

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

POLÍGONS INDUSTRIALS Conurbació de Granollers

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de
cadena de transport.

10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures per millorar la connexió del sistema urbà amb el seu entorn.

10. Millorar la informació i la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

3a. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PLA D’ACCESSIBILITAT A LS POLÍGONS INDUSTRIALS 7.2

2. Descripció actuació:

Consisteix bàsicament en l’actuació en els tres àmbits següents: a) consolidació i millora de la freqüència de les línies de bus
existents. b) dotar d’itineraris a peu a tots els polígons. C) dotar d’itineraris en bicicleta.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

POLÍGONS INDUSTRIALS Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

1. Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el pla d’accessibilitat.

.2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

3a. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana.

3b. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbans com interurbans.

7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la
cadena de transport.



8. SEGURETAT VIÀRIA

La millora de la seguretat viària, a l’igual que la millora en la qualitat de l’aire, s’ha d’obtenir principalment com a conseqüència del
conjunt d’iniciatives que s’han anat relacionant en els punts anteriors.

Això no significa però, que no sigui necessari un estudi acurat d’aquells punts del viari de la ciutat que destaquen sobre la resta pel
que fa als accidents registrats, en els darrers anys.



8. SEGURETAT VIÀRIA

Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 8.1

2. Descripció actuació:

La redacció del Pla Local de Seguretat viària del municipi aquest any 2008, definirà l’estat de la seguretat viària i proposarà les
millores necessàries en els punts més conflictius per tractar de disminuir la sinistralitat al municipi, tot i que com s’ha vist a la
dignosis del pla de Mobilitat, aquesta  no és molt elevada.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

SEGURETAT VIÀRIA Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris i usuàries dels diferents models de transport

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

3a. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



9. MOBILITAT SOSTENIBLE

Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PROMOURE L’ÚS DE VEHICLES MÉS ECOLÒGICS EN EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 9.1

2. Descripció actuació:

Es proposa la introducció d’energies més netes en els autobusos que realitzen el servei urbà. Actualment tots ells, poden
incorporar el biodiesel, però aquest combustible no s’ha mostrat molt efectiu per el rendiment del vehicle. En canvi, nombrosos
experts han destacat els avantatges ambientals del gas natural com a combustible net i eficaç. Entre ells, l’ absència de sofre, plom
i partícules d'altres metalls pesants, la possibilitat d'utilitzar catalitzadors o el seu nivell d'emissió sonora, inferior al dels motors
dièsel. Tanmateix, aquests vehicles són més cars.

Al llarg dels sis anys del pla, es duran a terme accions per tal d’introduir aquest tipus de combustible en almenys un 10% de la flota
del servei urbà

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MOBILITAT SOSTENIBLE Municipi i sistema urbà

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008 -  2014 IDAE, ICAEN, Ajuntament de Granollers, ATM

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta

9. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causat pel trànsit



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PLA DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ EN MATERIA DE MOBILITAT A LA CIUTADANIA. CAMPANYES DE
MOBILITAT SOSTENIBLE

9.2

2. Descripció actuació:

Al llarg dels propers sis anys, s’incrementaran les campanyes de sensibilització a la ciutadania sobre els beneficis (o la necessitat)
d’aconseguir una mobilitat més sostenible que l’actual. La participació del Consell d’Infants en aquest Pla de Mobilitat serà una de
les línies de sensibilització, així com les classes d’educació viària de la policia local. Totes aquestes campanyes aniran
coordinades amb l’entrada en funcionament d’alguna de les propostes relacionades amb l’increment de la utilització del transport
públic, del mode a peu o de la bicicleta.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MOBILITAT SOSTENIBLE Municipi

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 IDAE, ICAEN, Ajuntament de Granollers, ATM

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

INCREMENT DEL SERVEI CAR - SHARING A LA CIUTAT 9.3

2. Descripció actuació:

Actualment, Granollers només disposa de quatre vehicles en el servei de car - sharing. En els propers sis anys es preveu
incrementar de forma notable el nombre de vehicles i la ampliació dels punts de recollida, d’acord a una major utilització d’aquest
servei. L’ increment de viatges en aquest mode de transport s’ha d¡’aconseguir de forma directa amb l’ increment de la publicitat i el
descens de l’index de motorització, però també d’una manera indirecta per l’aplicació de les propostes d’aquest PMU.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MOBILITAT SOSTENIBLE Zona centre

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 IDAE, ICAEN

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària.

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

POTENCIAR LA UTILITZACIÓ DEL COTXE COMPARTIT 9.4

2. Descripció actuació:

L’Ajuntament de Granollers ha potenciat la utilització del cotxe compartit a partir d’introduir un enllaç directe des de la seva pàgina
web a una llista d’usuaris registrats que volen compartir cotxe. La connexió d’aquesta llista amb una de més gran, ja prevista, per
l’ATM es preveu que pugui incrementar el nombre de cotxes compartits. Aquesta és una de les mesures que més pot incidir en la
reducció dels “vehicles – quilòmetre” de la ciutat, incrementant l’ocupació del vehicle privat a la ciutat ( actualment la mitjana és de
1,2 persones / vehicle). Així, doncs, l’ajuntament continuarà potenciant aquest servei i de forma més intensa una vegada s’hagi
creat el portal únic que preveu l’ATM.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MOBILITAT SOSTENIBLE - CIRCULACIÓ Àmbit municipal i RMB

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 ATM

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PROMOURE ELS PLANS DE DESPLAÇAMENTS A CENTRES DE TREBALL 9.5

2. Descripció actuació:

Per tal de promoure un accés més sostenible als centres de treball, tant privats com públics, l’Ajuntament promourà el
desenvolupament dels plans de desplaçaments a les empreses de més de 500 treballadors i realitzarà els plans dels edificis
municipals i públics de més de 200 treballadors. En el període de realització d’aquests plans, que s’han de desenvolupar d’acord
amb les directrius marcades per la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers oferirà suport
tècnic i de recolzament tant a les empreses públiques com privades.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MOBILITAT SOSTENIBLE CENTRES DE TREBALL

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 IDAE, ICAEN, Generalitat de Catalunya

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i
la jerarquització de la xarxa viària

3b. Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana



10. MEDI AMBIENT

Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

REALITZAR UN PLA DE DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTIC (MAPA SÒNIC) 10.1

2. Descripció actuació:

La reducció de la contaminació acústica entesa com un excés de soroll, és un dels avantatges que tindrà el desenvolupament de
les propostes del PMU. Tanmateix, no es coneix el impacte sonor actual a la ciutat, ni el percentatge d’aquest com a conseqüència
del transport ja que no existeix un mapa sònic amb els nivells actuals de contaminació acústica, tant en període diürn com nocturn.
Per aquest motiu, es proposa la realització d’un mapa sònic que es realitzi a partir dels resultats de nombrosos mesuraments
acústics de nivell Leq de deu minuts de durada en el període diürn.

Per a la realització del mapa en el període nocturn, no serveix la mateixa metodologia, donat que el nivell sonor durant la nit varia
molt, i un únic mesurament no indicaria amb la suficient fiabilitat el nivell sonor nocturn. Per tant, es proposa que el mapa Sònic
nocturn es realitzi en base a mesuraments acústics registrats durant 24 hores en diferents punts de la ciutat.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MEDI AMBIENT Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Generalitat de Catalunya, IDAE, ICAEN

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta

9. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causat pel trànsit



Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

PROMOURE L’ESTUDI DE LA RENOVACIÓ DE LA SEMAFORITZACIÓ MUNICIPALS AMB SEMÀFORS  LEDS 10.2

2. Descripció actuació:

La millora de la tecnología posa a l’abast la possibilitat de substituir els semàfors clàssics de bombeta per uns de més moderns
basats en LEDs. Hi ha dos motius que són molt clars: estalvien molta energia i duren més:

• A ple sol o en uin dia de fosc o de pluja els LEDs permeten distingir millor els colors i, per tant, donar una major seguretat als
vianants i conductors. La millora es mesura en una reducció del 30% dels accidents.

• El consum d’energia és només el 17% del que consumeix el mateix semàfor amb bombetes, per tant, estalvia més del 80% de
l’energia.

• Duren de 6 a 8 anys, de 8 a 12 vegades més que les bombetes.

Al llarg del període de desenvolupament del PMU, es substituïran la major part dels semàfors clàssics per els de Leds

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MEDI AMBIENT Cruïlles semaforitzades

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública



11. ALTRES

Fitxa d’actuació:

1. Títol actuació: Codi

DESPLAGAMENT I SEGUIMENT DE LES PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT URBANA 11.1

2. Descripció actuació:

Les mesures adoptades requereixen ser coordinades entre elles amb la finalitat de poder avaluar els efectes que poden generar
sobre una realitat molt dinàmica. Alguns exemples són:

• El parc de turismes comença a disminuir el seu creixement,.

• El transport públic urbà ha tingut un creixement interanual molt elevat ( 16% entre els anys 2006 i 2007)

• S’introdueix la bicicleta com a mitjà habitual de transport ....

Aquests, només són alguns dels factors que justifiquen la necessitat d’un seguiment periòdic del PMU i que el desplegament
d’aquest sigui coordinat amb les diverses àrees del propi ajuntament (urbanisme, via pública i medi ambient, principalment). Per
aquest motiu, els serveis tècnics de l’ajuntament crearan una comissió interna de seguiment del PMU.

3. Àmbit d’actuació: 4. Zona d’actuació:

MULTI - SECTORIAL Ciutat

5. Fase: 6. Possibilitats de finançament:

2008-2014 Ajuntament de Granollers

7. Objectius del Pacte per la mobilitat:




