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1. INTRODUCCIÓ

1.3. Objectiu genèric de l’EMUS

1.1. Justificació de la redacció

D’acord amb les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), l’objectiu genèric d’un EMUS és “avançar cap a
un model de mobilitat amb més accessibilitat i menys impactes”. Les DNM, s’estructuren segons unes
línies estratègiques, de les quals s’extreuen els següents objectius i criteris bàsics en la realització d’un
EMUS:

Els estudis de mobilitat urbana sostenible (EMUS) són una eina per a les administracions locals en la
planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi, amb un
horitzó temporal de 6 anys. Pel caràcter transversal que juga la mobilitat en la nostra societat, les
aportacions de l’EMUS contribueixen també a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell
socioeconòmic dels municipis.

-

Canviar el repartiment modal en favor dels modes de transport més sostenibles. En un escenari
heretat on el vehicle privat motoritzat compta amb la major part de la infraestructura i, per tant, amb
la major part dels desplaçaments diaris, cal revertir la situació per aconseguir transvasar part
d’aquests desplaçaments als modes no motoritzats (bàsicament a nivell intramunicipal) i transport
públic (principalment per desplaçaments d’àmbits superiors). Caldrà doncs incorporar en la
planificació urbanística criteris que permetin reduir la mobilitat i garantir l’accessibilitat sense restar
competitivitat.

-

Millorar la qualitat dels desplaçaments mitjançant un nou model de mobilitat. El canvi modal ha
d’anar unit a un model de mobilitat que sigui:

Els EMUS i, més concretament, els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) tenen darrera una normativa i unes
directrius que els regulen.
Pel que fa a la normativa vigent, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat regula els Plans de
Mobilitat Urbana com el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels
municipis de Catalunya. Determina que el contingut dels PMU s’ha d’adequar als criteris i les orientacions
establerts pels plans directors de mobilitat (PDM) de llur àmbit La seva elaboració i aprovació correspon
als ajuntaments i són obligatoris per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el
corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu de viatgers. També
s’estableix que els PMU tindran una vigència de sis anys, període després del qual s’hauran de revisar.
Per altra banda, les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc de referència per l’elaboració
dels plans directors de mobilitat i del plans de mobilitat urbana. Es composa d’una diagnosi, una definició
de l’escenari de futur, una estratègia, les directrius de mobilitat que han de fer viable l’estratègia i uns
indicadors que han de permetre fer seguiment de cadascuna de les directrius.
Per altra banda, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018
estableix que tots els municipis de més de 20.000 habitants han de redactar un PMU.
Per al cas del Lliçà
Bruc, a continuació es presenta un Estudi de Mobilitat Urbana. Es tracta d’un EMUS i no
d’un PMU ja que no es troba en cap dels supòsits normatius en els que l’Ajuntament tingui l’obligatorietat
de redactar un PMU. Així doncs, elLliçà
Bruc realitza l’EMUS a petició i per interès de l’Ajuntament.

1.2. Antecedents
Els documents i plans vigents que formen part dels antecedents del present Estudi de Mobilitat Urbana són
els següents:

o Segur, reduint el nombre d’accidents i la seva gravetat
o Sostenible, reduint les emissions dels GEH, la contaminació atmosfèrica, els consums
d’energies no renovables o els impactes visuals
o Equitatiu, millorant i garantint l’accessibilitat a aquells que no disposen dels modes per ferho
o Eficient, gestionant tots els sistemes de mobilitat de forma coordinada i harmònica
L’horitzó temporal del pla serà el 2024, amb una vigència de 6 anys.

1.4. Estructura metodològica
El procés de redacció de l’Estudi de Mobilitat es desenvolupa d’acord amb les següents fases:
FASE I
Reunions prèvies
Abans de començar amb l’estudi, es va realitza una reunió prèvia amb la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al propi Ajuntament, on es va realitzar la presentació formal i els membres
de l’equip de mobilitat i urbanisme van traslladar els seus coneixements i inquietud, així com les previsions
tant a curt i llarg termini.

Planejament supramunicipal
-

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (gener 2014) i respectiu EAMG, per l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i vàries empreses.
PPU del Sector discontinu Can Montcau – Can Malé i EAMGs (setembre 2008) per l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt i l’empresa AIM.
Pla Local Seguretat Viària de Lliçà d’Amunt (2017), per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa
INTRA
Pla d’accessibilitat de Lliçà d’Amunt (2007)
Informe de Caracterització Socioeconòmica del Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt (juny de 2009), per
l’Ajuntament de Lliçà, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l’Empresa Gallet i Niubó

Recollida d’informació.
En aquesta reunió, la consultora va fer el requeriment de tota la informació necessària per començar
l’elaboració de l’estudi, la qual procedia de les diferents fonts disponibles: Ajuntament, Institut Cartogràfic
de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Instituto Nacional de Estadística, Enquesta de Mobilitat
Quotidiana, entre d’altres.
Entre aquesta documentació hi havia:
-

Tot pla o estudi sobre mobilitat, accessibilitat o urbanisme en vigència o en redacció en l’àmbit
d’estudi, inclosos plans de dinamització comercial, auditories ambientals, etc.

-

Planejament d’administracions supramunicipals i d’altres municipis de l’entorn que puguin afectar el
contingut i desenvolupament del pla.
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-

Dades cartogràfiques de l’àmbit d’estudi.

Treball de camp
Posteriorment es va definir i executar una campanya de treball de camp. Aquesta campanya ha permès
obtenir dades sobre l’oferta d’infraestructures i serveis de mobilitat del municipi i el comportament de la
demanda a l’hora de desplaçar-se.
El treball de camp final que es va acabar acordant amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la Diputació de
Barcelona és el següent:
-

64 h d’aforaments manuals de vianants i ciclistes repartides en 15 punts. Les duracions oscil·len
entre 1 i 8h depenent del punt, excepte davant de l’ajuntament, on es van aforar 12 h continuades
entre les 8 i les 20h. No es van realitzar les 80 h d’aforaments requerides al plec perquè es va
determinar que la informació obtinguda era suficient.

Figura 2. Treball de camp dissenyat per la demanda de vehicles. Font: elaboració pròpia

-

Aparcaments:
o 6 punts de rotació diürna d’aparcaments lliures, cada 2h entre les 8 i les 20h
o 6 punts de rotació diürna d’aparcaments lliures, cada 6h entre les 8 i les 20h per comprovar
l’ocupació
o 3 punts de rotació de càrrega i descàrrega, cada 2h entre les 8 i les 20h
o 2 punts de rotació de zona blava, cada 2h entre les 9 i les 20 h
o 21 punts d’ocupació nocturna a les 23:30

Figura 1. Treball de camp dissenyat per la demanda de vianants i ciclistes. Font: elaboració pròpia

-

144 h d’aforament manuals de vehicles repartides en 19 punts. Les duracions són de 8h diàries (4
al matí i 4 a la tarda), excepte a les entrades de les urbanitzacions de Can Farell i Can Xicota pel
volum de trànsit. S’han realitzat més hores d’aforaments de les previstes al plec, una part en
compensació amb les hores pels vianants i la resta per la necessitat de caracteritzar correctament
la demanda de vehicles per la seva importància en les pautes de mobilitat actuals i previstes del
municipi

-

240 h d’aforaments automàtics de vehicles repartides en 10 punts. Les duracions són de 24h per
punt totes realitzades el mateix dia.

o Inventari d’ocupació i estacionament il·legal

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 8

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

9

OFERTA
VIANANTS

Vectors
Tipus de via

Vorera

Amplada útil de pas

Amplada total

Passos vianants
Guals de vianants
Pendents

BICICLETES

Tipus de via

Figura 3. Treball de camp dissenyat per la demanda d’aparcament. Font: elaboració pròpia

-

Sentits de circulació

250 enquestes de mobilitat als conductors ubicades en les 4 vies d’accés principal al municipi, 2 al
C/Anselm Clavé (BV-1602), una a la BV-1432 i un altre al Pg. De Sant Valerià, sempre en sentit
entrada.
Núm Hora

Tipus de vehicle Origen

Destinació

Amplada

Motiu viatge

Doble sentit
Estat de la senyalització

1. Motocicleta
2. Turisme
3. Autocar
4. V. comercial
5. Pesant

Municipi:

Barri:

Taula 1.

Municipi:

Barri:

1. Treball
2. Escola
3. Anar a casa
4. Oci
5. Compres
6. Gestions personals
7. Gestions treball
8. Servei tècnic
9. Càrrega i Descàrrega
10. Altres

Sentit únic

Estat del carril

Aparcaments

Taula 2.

Tipologies
Exclusiva per a vianants
Prioritat per a vianants
Zona 30
Convencional
A < 0,9 m
0,9 m ≤ A ≤ 1,8 m
1,8 m ≤ A ≤ 2,5 m
A > 2,5 m
A≤ 1 m
1 m < A≤ 2 m
2 m < A≤ 3 m
A > 3m
Necessaris
Existents i localització
Existència
Grau d'accessibilitat
Pla P ≤ 3%
Accessible 3% ≤ P ≤ 6%
No accessible dificultós 6% ≤ P ≤ 10%
No accessible molt dificultós P>10%
Camí verd
Pista bici
Carril bici
Carril bici protegit
Via compartida amb trànsit motoritzat
Vorera bici compartida
Vorera bici segregada
Zones de vianants ciclables
Zones prohibides per a bicicletes
A- B
B-A
A- B i B - A
< 1,5 m
> 1,5 m
< 2,5 m
> 2,5 m
Bo
Cal millorar
Malament
Bo
Cal millorar
Malament
Tipus
Tancats
Descoberts
Nombre de places

Clau

Àmbit
Tot el
municipi
Xarxa
d'itineraris
principals de
vianants
Tot el
municipi

Tot el
municipi
Xarxa
d'itineraris
principals de
vianants

Tot el
municipi

Inventari de criteris i elements a tenir en compte pel treball de camp per a l’anàlisi de l’oferta (I). Font:
Diputació de Barcelona

Enquesta als conductors. Font: elaboració pròpia

-

Inventari, recorregut, manteniment i estat de totes les línies i parades de bus.

-

Inventari de tota l’oferta de totes les xarxes de transport:
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TRANSPORT PÚBLIC

Anàlisi general

Parades

Tipus (en carril de
circulació o fora)
Acessibilitat PMR
(amplada total)
Cobertura
Mobiliari urbà

VEHICLES

APARCAMENTS

Taula 3.

Tipologia (carretera/ferrocarril,urbà/interurbà)
Itineraris
Expedicions per línia, horaris i intervals de pas
Temps de viatge, velocitat comercial
Altres: carril bus, sistema tarifari, semàfors, etc.
Pal
Marquesina amb plataforma
Marquesina sense plataforma
Existeix distància 0.9 m
No existeix distància 0.9 m
Radi urbà <300, Radi interurbà <450,
Bancs

Línies que hi paren
Fer foto de: la parada, la senyalització i de la informació que es dóna
Tipus de via
Exclusiva per a vianants
Prioritat per a vianants
Zona 30
Convencional
Regulació establerta
Limitació velocitat en viari convencional
Zona 30
Carrer residencial
Amplada entre façanes
Nombre de carrils i Sentits de circulació
A- B
B-A
A- B i B - A
Tipologia interseccions
Semàfor
Rotonda
Elements gestió del trànsit
Bandes reductores
Esquenes d'asa
Coixins berlinesos
Centres de control, càmeres
Senyalització restricció de pesants
Senyalització d'orientació (3 destinacions)
A la via pública
Lliure
Cordó
Bateria
Semibateria
Regulat
Càrrega i descàrrega
Zona vermella
Zona blava
PMR
Altres
Fora de la via pública
Privat
Gual individual
Gual comunitari
Públic
Propietat pública
Propietat privada
Soterrat
No soterrat

Tot el
municipi

02-a br

03-a br

04-a br

ABRIL
05-a br

06-a br

07-a br

08-a br

09-a br

10-a br

11-a br

12-a br

13-a br

14-a br

15-a br

16-a br

17-a br

18-a br

19-a br

20-a br

21-a br

22-a br

23-a br

24-a br

25-a br

26-a br

27-a br

28-a br

29-a br

X

11 14 17

7 9 10 5

3 4

X

30-a br

01-ma y

02-ma y

03-ma y

04-ma y

05-ma y

06-ma y

30-a br

01-ma y

02-ma y

MAIG
03-ma y

04-ma y

05-ma y

06-ma y

-

1 2 1 2

X
12-ma y

13-ma y

19-ma y

20-ma y

26-ma y

27-ma y

02-jun

03-jun

X

Tot el
municipi

07-ma y

08-ma y

09-ma y

10-ma y

11-ma y

X

Enquestes

PLUJA

PLUJA

X

14-ma y

15-ma y

16-ma y

17-ma y

18-ma y

X

12 13 15

5 8 16 19

10

X

21-ma y

22-ma y

23-ma y

24-ma y

25-ma y

18 9 16

X

31-ma y

01-jun

X
28-ma y

3 4 7 10 13 8 11 12 15
29-ma y

30-ma y

X
Taula 4.

Treball de camp previst per a la demanda. En blau els punts d’aforament manual de vehicles (figura 2); en
vermell els punts d’aforament manual dels vianants i ciclistes (figura 1) Font: Elaboració pròpia

FASE II
Diagnosi de la situació actual i tendencial
Tot el
municipi

Inventari de criteris i elements a tenir en compte pel treball de camp per a l’anàlisi de l’oferta (II). Font:
Diputació de Barcelona

El calendari del treball de camp ve reflectit en el següent quadre, on es veuen els punts aforats de les
figures 1 i 2 per dia i mes. Cal tenir en compte que els aforaments del treball de camp es limiten als dies
feiners tipus (de dimarts a dijous) fins al mes de maig (acaben les escoles/instituts) i en condicions normals
(sense climatologia adversa, talls del trànsit, etc.)

A través de tota la informació recollida s’ha dut a terme una anàlisi de l’oferta i la demanda del sistema de
mobilitat existent en l’actualitat a l’àmbit d’estudi, a partir de la qual s’ha realitzat una diagnosi tècnica del
sistema.
Cal apuntar que el municipi de Lliçà d’Amunt compta amb un equip de mobilitat molt actiu que es troba en
actualització constant de les diferents xarxes de transport per assolir un model de mobilitat més eficient,
equitatiu, segur i sostenible. En aquest context, cal destacar que al llarg de l’elaboració del present estudi
han hagut canvis en les diferents xarxes: noves línies i parades d’autobús, implantació de voreres bici,
estretament de carrils de circulació, noves zones blaves, etc. En el present EMUS s’han recollit aquests
canvis tant executats com prevists a curt termini i s’han assolit com a situació actual del municipi a l’hora
d’elaborar la diagnosi.
També és important per al desenvolupament del present estudi l’existència, en paral·lel, d’una Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (MPPOUM) al sector centre, que canviaran en gran
mesura les pautes de mobilitat al municipi. Donat que l’empresa consultora que redacta l’EAMG de la
Modificació Puntual i el present EMUS del municipi, el treball s’ha realitzat de manera conjunta i integrada,
de manera que s’evitin possibles contradiccions en el desenvolupament dels dos estudis/plans.
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FASE III

Març

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

Octubre NovembreDesembre Gener

º

Setembre
Agost

Taula 5.

Aprovació

Revisió i redacció

Fase 5. Tràmits, modificacions, formació i difusió

Càlcul dels indicadors en la situació futura

Definició del programa d'actuacions

Definició propostes

Establiment d'objectius

Fase 4. Objectius, propostes, programes d'actuació i indicadors

Previsió d'escenaris futurs de mobilitat

Diagnosi

Fase 3. Diagnosi

Càlcul dels indicadors de la situació actual

Anàlisi de la xarxa de modes no motoritzats

Anàlisi de la xarxa de TPC

Anàlisi de la xarxa viària

Fase 2. Anàlisi de l'oferta i la demanda

Aforaments puja/baixa

Aforaments de bicicletes

Aforaments de vianants

Enquestes OD de vehicles

Aforaments de vehicles (automàtics i manuals)

Demanda aparcament

Oferta xarxa de bicicletes: tipologia, longitud, característiques, etc.

Oferta xarxa de vianants: xarxa principal, amplada útil passos de vianants, etc.

Oferta xarxa de vehicles: tipologia i pendents carrers, sentits, carrils, guals, etc.

Dimensionament i validació

Fase I. Treball de camp

Principals equipaments

Altra informació de base cedida per l'Ajuntament: accidents, mapa acústic, etc.

Recopilar informació del TP

Tràmits i modificacions

Oferta de places d'aparcament en calçada i fora de calçada

FASE V

Incorporació del padró d'habitants i cens de vehicles

Es calculen els indicadors associats a les actuacions per poder determinar, en un informe de seguiment
posterior, el grau d’execució de les mateixes.

Fase I. Creació, recopilació i vinculació d'informació de base

Càlcul d’indicadors de seguiment

Anàlisi de la informació disponible PLSV, estudis TP, …

Cal dir que les propostes es realitzen en dues fases: Una primera on es llancen totes les mesures
possibles (i consensuades amb els diferents agents implicats) i una segona on es desenvolupen aquelles
que puguin ser susceptibles de ser executades en l’horitzó del present estudi (6 anys), diferenciant-les en
dues fases (de 0 a 3 anys) i de 4 a 6 anys. Aquesta segona fase, més de detall, és el que s’anomena
programa d’actuacions, i inclou una fitxa per a cada paquet d’actuacions (amb els beneficis, l’estratègia,
indicadors, bones pràctiques similars, entre d’altres) i una descripció i valoració aproximada de cada
actuació (tant econòmica com grau d’impacte).

Reunions amb serveis municipals per analitzar info disponible i recopilar-la

Programa d’actuacions

Juliol

FASE IV

Juny

Es duen a terme propostes per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura, i per complir amb la
legislació vigent en matèria de mobilitat. Les propostes es realitzen per paquets d’actuacions de
característiques similars, els quall acostumen ha estar vinculats als objectius establerts.

Maig

Propostes d’actuació

Abril

S’estableixen els objectius de mobilitat sostenible que han de guiar les propostes de l’estudi. En el període
actual, en què la majoria dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible es troben en una fase d’actualització,
els objectius d’aquests estudis tenen un caire més específic, de resoldre problemàtiques concretes de
mobilitat, en comptes de centrar-se en l’assoliment d’objectius globals per a cada xarxa de transport. En el
cas de Lliçà d’Amunt, al ser el primer estudi de mobilitat, s’han pres les dues visions: una global per
resoldre les incoherències de les xarxes de transport i una específica, amb l’ajuda dels diferents agents
implicats, per resoldre els problemes principals existents o que es poden derivar del planejament vigent.

Febrer

Establiment d’objectius

Calendari de treballs per fases de l’EMUS de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia
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2. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
2.1. Territori i socioeconòmica
2.1.1. Situació geogràfica, estructura territorial, morfologia del terreny i activitat econòmica
Lliçà d’Amunt, amb 15.246 habitants (2017) i un terme municipal de 22,33 km2, està situat a l’extrem
ponent de la comarca del Vallès Oriental, tocant el Vallès Occidental, a 145 metres d’altitud. Dins la
comarca del Vallès Oriental limita amb els termes dels Caldes Montbui (NO), Santa Eulàlia de Ronçana
(N), Canovelles (NE), Granollers (E), Lliçà de Vall (S) i Parets del Vallès (SO). Té contacte dins la comarca
del Vallès Occidental amb Palau Solità i Plegamans (O).

Figura 5. Mapa topogràfic del municipi de Lliçà d’Amunt. Font: ICC.

A nivell urbanístic, es tracta d’un municipi molt fragmentat i dispers, amb grans urbanitzacions distribuïdes
desigualment pel territori, concentrant-se a l’oest aprofitant els turons que discorren en sentit nord –sud.
Les urbanitzacions de la zona de llevant, en canvi, són de petita superfície i es distribueixen al voltant
d’extensions de conreu. El nucli urbà, d’un pes específic similar al de les urbanitzacions més grans, s’estén
paral·lel al riu Tenes pel centre del municipi.

Figura 4. Plànol 1.1. Situació geogràfica del municipi de Lliçà d’Amunt. Font: Elaboració pròpia.

Al Vallès Oriental hi ha una sèrie de valls paral·leles que, en direcció nord-sud, baixen de la serralada
prelitoral fins al riu Besòs. Lliçà d'Amunt es troba en una d'aquestes petites valls, la del Tenes. A ponent,
turons encatifats de pinedes i d'urbanitzacions que separen de la vall de Caldes. A llevant, turons de secà
de menor altitud, petits bosquets i l'autovia de Vic que separen de la vall del Congost. Destaquen,
tanmateix, com a espais lliures el Torrent de Can Bosc i el Pla de la Torre, de característiques
agroforestals i de plana agrícola. Aquestes planes actuen de nexe entre les masses boscoses de ponent i
la vall del riu Tenes. En el conjunt del municipi cal esmentar també els espais fragmentats a l'entorn de les
conques menors de torrents i rieres a la part de ponent del municipi.
L’orografia, doncs, és relativament accidentada a ponent i en menor mesura a llevant, mentre que la zona
central, ubicada a la vall del Tenes és quasi totalment plana.
Figura 6. Plànol 1.2. Tipologies urbanes del municipi de Lliçà d’Amunt. Font: Elaboració pròpia.
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Cal destacar també el desenvolupament del sector industrial. Aquest es localitzava exclusivament al costat
del nucli urbà, més consolidat al sud i en menor mesura a l’est, en procés actual de desenvolupament. Fa
uns anys, però la creació d’un centre logístic a Can Montcau (80Ha) han suposat un augment molt
important de la superfície industrial al municipi.

En concret, les seccions censals i barris són:

La distribució per seccions censals i barris es correspon amb la distribució de les urbanitzacions del
municipi. És a dir, cada urbanització constitueix un districte i barri a excepció del nucli, que conforma un
districte amb diferents barris.

Nº Secció censal

Barris

Nº

Secció censal

Nº

Secció censal

1

El Pla

10

Can Rovira

19

Can Lledó

2

Ca l’Oliveres

11

Ca l’Esteper

20

El Pinar

3

La Sagrera

12

Pineda del Vallès

21

Can Costa

Barri d’en Bosc

13

Can Farell

22

Raval d’en Xicota

5

L’Aliança

14

Mas Bo

23

Can Merlès

6

Sant Baldiri

15

Palaudalba

24

Can Franquesa

7

Molí d’en Fonolleda

16

Can Xicota

25

Can Pedrals

Pineda Feu

26

Les Oliveres

4

Nucli urbà

8

Ca l’Artigues

17

9

Can Salgot

18 Can Roure
Taula 6.

Seccions censals i barris de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les infraestructures de les xarxes de transport, cal tenir en compte que Lliçà d’Amunt està
situat a 27km de Barcelona, i tan sols a 3km de Granollers, la capital comarcal. Per tant, el municipi
disposa de diverses vies d’àmbit supramunicipal que connecten amb aquestes ciutats i que presenten
unes intensitats de trànsit diàries (IMDs) rellevants:
Eix nord – sud
-

La C-17 o autovia de l’Ametlla, que enllaça Barcelona amb Ripoll i que compta amb IMDs de 65 mil
vehicles en el seu pas pel municipi, encara que es tracta d’un petit tram de 2km que travessa
l’extrem oriental de Lliçà d’Amunt. Compta amb dos accessos complets (entrada + sortida) al
municipi, encara que l’accés nord es troba al municipi de Canovelles.

-

La via BV-1602, travessera del municipi que compta amb nomenclatures diverses depenent del
municipi per on discorre i que enllaça Bigues i Riells amb Parets/Mollet del Vallès. Es tracta de
l’alternativa urbana a la C-17 en el seu tram fins a Mollet del Vallès i compta amb un trànsit de pas
important, al voltant dels 10 mil vehicles, especialment en sentit sud.

Eix est – oest
-

Les vies C-1415b i BV-1432, de connexió amb Granollers, des de Caldes de Montbui i Lliçà
d’Amunt, respectivament. Son les vies que presenten enllaços amb la C-17 esmentades en el punt
anterior. Encara que de menor jerarquia, suporten IMDs d’entre 10 i 15 mil vehicles al seu pas pel
municipi. En hora punta s’enregistren cues d’entre 5 i 10 minuts a les rotondes d’enllaç amb altres
vials.

Altres
Figura 7. Plànol 1.3. Seccions censals i barris del municipi de Lliçà d’Amunt amb zoom del centre. Font: Elaboració pròpia.

Vies de caràcter local. La quantitat d’urbanitzacions i la proximitat amb altres municipis fan que
alguns desplaçaments intermunicipals es realitzin per aquests vials, que en molts casos tenen més
caire de carrer que de carretera. En concret:
o Ctra. de Palaudàries a la ctra. de Sabadell a Girona, de connexió amb Parets del Vallès i
Palau-Solità i Plegamans, així com amb la ctra. C-155
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o Camí de Palau, C/del Segre, C/Estanys i C/Creu de Baduell, de connexió amb Palau
Solità i Plegamans

1

2

3

o Camí de Ca l’Artigues, de connexió amb Caldes Montbui
o C/ de Can Farell, de connexió amb Santa Eulàlia de Ronçana
o C/Camí dels Cargols i C/Ausiàs March de connexió amb Lliçà de Vall

Figura 9. Plànol del municipi de Lliçà d’Amunt amb les corbes de nivell remarcades. Font: elaboració pròpia

Com es pot veure, la zona oest del municipi compta amb una orografia molt accidentada, d’alts
pendents, mentre que la zona centre és quasi totalment plana i la zona est disposa de pendents però
de menor magnitud que a la zona oest.
Figura 8. Xarxa viària principal de Lliçà d’Amunt. Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa al l’orografia, es poden diferenciar tres àmbits dins del propi municipi:
1. La zona occidental o de ponent compta amb vials amb forts pendents. A les urbanitzacions són
especialment pronunciats, sobre tot en el cas de can Farell, Ca l’Artigues, Ca l’Esteper, Can Rovira
Nou i Vell, Palaudalba i Pineda del Vallès. Els carrers Camí del Turó (o variant de la Serra) i
Francesc Macià, que enllacen les urbanitzacions amb el nucli urbà, també presenten pendents molt
elevats.

2.1.2. Estructura i distribució de la població
Segons les dades de l’IDESCAT (2017), Lliçà d’Amunt compta amb 15.246 habitants. A partir les dades
del padró continu d’habitants, Lliçà d'Amunt té el rècord de creixement del Vallès Oriental i la segona
posició en la demarcació de Barcelona. En només 25 anys, Lliçà d’Amunt ha sextuplicat la població (de
2.600 habitants l’any 1983 a més de 15.000 h. l’any 2018). La tendència d’increment és sostinguda fins a
dia d’avui, encara que des del 2011 és menor al 2% anual. Aquest creixement es preveu que es mantingui
degut a la quantitat de sòl urbanitzable (i demanda potencial) disponible, almenys fins als 20 mil habitants.

2. La zona central, que coincideix amb la Vall del Tenes, és bàsicament plana.
3. La zona oriental o de llevant, compta generalment amb pendents poc pronunciats .
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Concretament, la població es distribueix de la següent manera:
NUCLI URBA

2.573

CAN XICOTA

423

BARRI MIGDIA

76

CA L'ARTIGUES

2.494

PINEDA FEU

401

BARRI LA SERRA

57

CAN SALGOT

2.247

CAN ROURE

365

CAN MERLÈS

47

CAN ROVIRA

1.718

CAN LLEDO

335

OLIVERES (LES)

38

CA L'ESTEPER

1.027

PINAR (EL)

250

CRUÏLLA (LA)

30

PINEDA DEL VALLES

857

CAN COSTA

154

CAN FRANQUESA

23

CAN FARELL

777

PLA (EL)

100

BARRI CAN PERET MANENT

17

MAS BO

560

BARRI BALLESTA

87

BARRI SANTA JUSTA

15

PALAUDALBA

486

RAVAL D'EN XICOTA

78

PALAUDÀRIES

11

Total
Taula 7.

Figura 10.

15.246

Població per barris i seccions censals. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament

Evolució de la població de Lliçà d’Amunt. Font: IDESCAT.

Pel que fa a la densitat de la població, el valor actual es situa en 680 habitants per cada quilòmetre
quadrat, lleugerament superior a la mitjana de la comarca (548 hab./km2 el 2017). Un 17% dels habitants
es localitzen al nucli urbà, un 82% a les urbanitzacions (72% a l’oest, 5% a l’est i 5% al nord) i l’1% restant
estan disseminats.

Figura 11.

Distribució de la població de Lliçà d’Amunt. Font: IDESCAT.

Figura 12.

Densitat de la població per seccions censals. Font: Elaboració pròpia.

La piràmide de població mostra una majoria de gent de mitjana edat d’entre 35 i 60 anys, amb una punta
entre els 40 i els 50 anys. El gènere amb més representació és el masculí (un 51%). També es destaca
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una punta en la franja d’entre els 10 i 15 anys i una vall en la franja d’entre els 20 i els 25 anys,
previsiblement producte de les fluctuacions en la situació econòmica i les migracions.

Macromagnituds i impostos
El producte interior brut per habitant del municipi es troba per sota de la mitjana de la comarca i de
Catalunya. En canvi, el nivell de renta per habitant és lleugerament superior.

Figura 13.

Piràmide demogràfica per edats i gènere de Lliçà d’Amunt. Font: IDESCAT.

Pel que fa a les previsions de creixement de població dels barris, aquestes se situen en un 2% anual. Cal
tenir en compte, però, el nou desenvolupament residencial del sector centre, amb més de 700 habitatges.
Amb la mitjana de residents per habitatge (per sobre de 3), s’estima que amb el desenvolupament total del
sector s’incrementarà la població del nucli entre 2.500 i 3.000 habitants, un 100% més de la població
actual al nucli urbà.

Taula 8.

Dades del PIB i renda familiar al municipi. Font: IDESCAT (2015)

Ocupació dels residents
Segons les dades d’IDESCAT, les dades d’ocupació són les següents:

Població ocupada
Població desocupada
Població activa
Població inactiva
Població de 16 anys i més

2.1.3. Anàlisi econòmica
Distribució per sectors
Taula 9.

5.669
2.352
8.020
6.509
11.597

Població per relació amb l’activitat econòmica. Font: IDESCAT (2011)

Atur
La taxa d’atur es situa en el 9,88% a gener de 2019, més d’un punt per sota de la mitjana de la comarca.
Respecte a les diferències de gènere, cal dir que la taxa d’atur de les dones és 5 punts superior a la dels
homes.
Finalment, pel que fa a l’evolució, és pot apreciar la tendència a la baixa des de l’últim any (de l’11,5% al
10%), tendència comú a la resta de la comarca, però no tan accentuada.

Figura 14.

Distribució de l’ocupació de les persones per sectors. Font: IDESCAT (2009)

L’àmbit majoritari és el sector terciari o de serveis, amb dues terceres parts del total. La indústria també
compta amb una presència important (hi ha diversos polígons industrials), mentre que la pràctica de
l’agricultura és quasi residual

Figura 15.

Taxa d’atur enregistrat (Gener 2019). Font: servei d’informació estadística municipal del Vallès Oriental (SIEM)
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Autocontenció/autosuficiència
Segons la base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona les dades d’autocontenció i autosuficiència
del municipi amb data 2001 (no es disposa de dades més recents) són les següents:
Any

Taxa autocontenció

Taxa autosuficiència

Lliçà d’Amunt

2001*

21%

34%

Catalunya

2001*

54%

58%

Taula 10.

Taxes d’autocontenció i autosuficiència. Font: Programa Hermes.

Taxa d’autocontenció: Població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte el total de població
ocupada del municipi; capacitat d’absorbir la força de treball de la ciutat, per tant, com més gran sigui
l’índex més contenció laboral hi haurà a la ciutat respecte a la població ocupada que hi resideix.
Taxa d’autosuficiència: Població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte el total de llocs de
treball del municipi.
Com es pot observar, les dades d’autocontenció i autosuficiència són baixes (molt per sota de la mitjana
catalana), degut al caràcter residencial de Lliçà d’Amunt i a la proximitat a d’altres nuclis urbans amb més
oportunitats professionals, com Granollers (a 3 km de distància) o Barcelona (a 25 km).

2.1.4. Centres d’atracció i generació de viatges
-

-

-

-

-

La dispersió urbana esmentada a l’apartat 2.1.1 es va intentar resoldre fa uns anys amb nodes o
centralitats repartits pel municipi que incorporessin i concentressin els serveis i equipaments bàsics
per satisfer les necessitats dels residents més propers. Tot i així, la proximitat amb altres municipis,
bàsicament Granollers, i l’alta tinença de vehicle privat han deixat aquests nodes a mig fer, sense
prou força per crear pols d’atracció de mobilitat rellevants. Es destaquen:
El nucli urbà, on es concentren la majoria d’equipaments, escoles i comerços del municipi. És el
principal pol d’atracció i generació de viatges del municipi, tant per mobilitat obligada com per
compres, gestions, etc.
La Cruïlla, situada al nord del municipi, en la intersecció entre les vies C-1415b i BV-1602. A
menor escala, és l’altre gran centre d’atracció. S’hi localitzen el CAP, alguns comerços,
supermercats, bars i restaurants. La presència dels supermercats i diferents establiments de
restauració fan que, especialment fora d’horari laboral, s’hi observi un volum important i un
moviment constant de vehicles. La seva localització idònia per al transit de pas entre els municipis
confrontants (Granollers, Santa Eulàlia i Bigues, Caldes de Montbui, etc.) afavoreix aquesta
atracció en els desplaçaments de tornada a casa.
L’entorn de Palaudalba, Can Roure i Can Salgot, situat al sud-oest del municipi. Presenta l’altre
CAP del municipi, un local social i per a gent gran, un supermercat i un bar, així com una zona
escolar i esportiva. Tot i així, excepte en horari d’entrada i sortida de l’escola no s’observa una
mobilitat rellevant en comparació amb els altres dos pols.
L’entorn de Ca l’Artigues, amb escola, mercat, comerços i zones esportives. De la mateixa
manera que a Palaudalba, no s’observen grans volums de desplaçaments exceptuant horari
d’entrada i sortida de l’escola.

Figura 16.

Plànol 1.4. Centres d’atracció i generació de viatges de Lliçà d’Amunt. Font: Elaboració pròpia.

Nº

Descripció

Descripció

Nº

Descripció

1

Zona esportiva Can Rovira Vell

CAP

26

Pavelló Municipal

2

Zona esportiva Can Rovira Nou

Zona comercial

27

Escola de Lliçà d’Amunt

3

Deixalleria

10

Cementiri

28

Ajuntament

CAP

11

Zona Industrial Figueras

29

Zona Comercial

Escola bressol municipal

12

Zona Industrial Bosch

30

Correus

Local social

13

Zona Industrial Can Montcau

31

Policia Local, Jutjats, Serveis Socials

Escola Miquel Martí i Pol

14

Biblioteca municipal Ca l’Oliveres

32

Escola de Lliçà d’Amunt

Centre Cívic

15

Espai Jove el Galliner

33

Ermita de Sant Baldiri

Parc Esportiu Palaudàries

16

Escola bressol municipal

34

Institut Lliçà

Zona esportiva Can Roure

17

Escola de música Vall de Tenes

35

Parc Esportiu del Tenes

5

Ermita de Sant Valerià

18

Institut Hipàtia d’Alexandria

36

Zona Industrial Molí d’en Fonolleda

6

Zona Esportiva Pineda del Vallès

19

Casal de la gent gran

7

Patinòdrom

20

L’Esplai

Escola Rosa Oriol i Anguera

21

Futurs Equipaments

Mercat municipal

22

Església Parroquial de Sant Julià

Centre cívic

23

Ateneu L’Aliança

Parc Esportiu La Pau

24

Parc del Tenes

Club de Tennis

25

Polígon Industrial Tenes

4

8

Taula 11.

Nº
9

Centres generadors de mobilitat de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia
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Segons la web de mercat setmanal, el mercat de Lliçà d’Amunt es realitza els diumenges de cada
setmana. En el mercat hi ha fruita, verdura, parament de la llar, roba, sabates, embotits, olives, productes
de pastisseria, joguines, marcs, etc. Les seves característiques generals són:

MANGO, l’empresa química BIOKIT, els grans magatzems LEROY MERLIN, el supermercat LIDL i el
restaurant VIENA, entre d’altres.

Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Av. Països Catalans, entre el carrer de Barcelona - rotonda del Tricentenari (ctra. de
Granollers BV-1432) i carrer de l’Aliança.
Metres lineals ocupats: 800 m
Nombre de parades: 106

Figura 18.

Figura 17.

Localització del mercat setmanal a Lliçà d’Amunt (en rosat al plànol). Font: elaboració pròpia.

Pel que fa als polígons industrials, se’n localitzen tres de principals:
-

Històricament, el principal sector industrial és el de Molí d’en Fonolleda, situat al sud del nucli urbà.
En ell s’hi localitzen les següents empreses, a més del supermercat Esclat:

Sector de Can Montcau. Font: Google Earth

El polígon industrial del Tenes, situat a l’est del nucli urbà, a l’altra banda del riu Tenes. També en
procés d’ubicació de noves empreses, és el més petit dels tres; actualment només compta amb menys
de 5 empreses.

A més, es localitzen un parell d’empreses de gran superfície allunyades del centre:
o L’empresa Bosch, a la carretera C-1415b tocant el municipi de Canovelles, al nord – est del
municipi
o L’empresa Figueras International Seating, a la carretera BV-1602, al nord del nucli urbà

2.1.5. Parc de vehicles i dades de motorització
L’any 2016 el parc de vehicles del municipi de Lliçà d’Amunt era de 13.065 vehicles, els quals es
distribuïen de la següent manera:

Figura 19.

Taula 12.

-

Empreses localitzades al sector Molí d’en Fonolleda

Parc de vehicles. Font: IDESCAT.

Pel que fa a l’evolució del parc de vehicles en els últims 10 anys, aquesta ha estat sempre a l’alça, fins i tot
en època de crisi. Amb les expectatives de millora econòmica l’increment del parc de vehicles és cada cop
més marcat:

D’execució molt recent, amb la venta dels terrenys a l’empresa MANGO i posterior lloguer, es troba
Can Montcau, el sector industrial de major superfície del municipi. Amb vàries empreses en
construcció, en l’actualitat es troben ja funcionant un dels grans magatzems de la pròpia empresa tèxtil
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o C-1415b (Caldes – Granollers), 10-15 mil vehicles. Eix est-oest situat al nord
o BV-1602 (Bigues – Parets), 10-15 mil vehicles. Eix nord-sud i travessera del nucli
o BV-1432 (Lliçà d’Amunt – Granollers) 10-15 mil vehicles. Eix est-oest situat al centre
-

La dispersió urbana és molt marcada, amb un 80% de la població vivint fora del nucli urbà. La
majoria d’aquest 80% de població es localitza a les urbanitzacions de ponent.

-

L’orografia i la dispersió de la població fan que els desplaçaments s’hagin de fer necessàriament en
vehicle a motor. S’han anat creant amb el temps uns pols generadors de mobilitat que no s’han
acabat de consolidar i que no atrauen tota la mobilitat potencial prevista inicialment:
o Nucli Urbà. Poc poblat, amb pocs comerços i centres d’atracció de desplaçaments en
comparació amb altres poblacions confrontants. La proximitat amb Granollers treu molts
desplaçaments potencials
o La Cruïlla, a uns 2km del centre De caire més comercial i de restauració, atrau mobilitat no
obligada i de pas degut a la seva ubicació

Taula 13.

Evolució del parc de vehicles a Lliçà d’Amunt. Font Idescat.

any

Taula 14.

Total

o Entorn de Palaudalba i de Ca l’Artigues, a 5 i 3 km, respectivament Ubicacions de centres
escolars envoltats de zones de mercat, esportives o de lleure que no s’han acabat de
consolidar.

Creixement
relatiu

2006

10.616

2007

11.249

5,96%

2008

11.542

2,60%

2009

11.762

1,91%

2010

11.941

1,52%

2011

12.079

1,16%

2012

12.159

0,66%

2013

12.195

0,30%

2014

12.305

0,90%

2015

12.657

2,86%

2016

13.065

3,22%

-

A nivell de renda per habitant, cal dir que Lliçà d’Amunt és troba lleugerament per sobre de la
mitjana del Vallès Oriental i de Catalunya, mentre que el producte inferior brut per habitant és
inferior.

-

La piràmide demogràfica mostra una majoria de població masculina (51%), d’entre 30 i 40 anys.

-

L’índex de motorització és de 885 per cada mil habitants, bastant més elevats que les mitjanes de
la comarca i Catalunya, degut principalment a la dispersió urbana.

Evolució del parc de vehicles a Lliçà d’Amunt. Font Idescat.

L’índex de motorització del municipi l’any 2016 és de 885 vehicles per cada 1.000 habitants. Aquest és
més elevat que el de la comarca (702 vehicles /1000 habitants) i que el de Catalunya (672 vehicles /1000
habitants).

2.1.6. Diagnosi territorial i socioeconòmica
A continuació es descriu la diagnosi de tots els elements analitzats anteriorment.
-

Lliçà d’Amunt és un municipi del Vallès Oriental situat a la corona externa de la Regió
Metropolitana de Barcelona (a uns 27 km de Barcelona, molt a prop de la capital comarcal
Granollers (a 3km).

-

Es troba situada a la Vall del riu Tenes, de manera que presenta orografia accentuada a ponent,
amb turons boscosos de pendents pronunciats, i en menor mesura a llevant, amb pendents molt
més amables i extensions de conreu. La part central és plana.

-

Les infraestructures de comunicació supramunicipal, totes de tipus viari, són majoritàriament de
pas i suporten IMDs mitjanes:
o C-17 (Ripoll – Barcelona), 65 mil vehicles. Eix nord-sud que quasi no entra al municipi
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per persona i dia, o 3’23 per persona amb mobilitat i dia. Són valors lleugerament inferiors a la resta del
SIMMB (3’2 i 3’6, respectivament)

2.2. Demanda Global

Població
Professionals de la mobilitat
Població mòbil
Població no mòbil
Total población

Les dades de mobilitat provenen de l’Enquesta de Mobilitat 2019 realitzada al municipi de Lliçà d’Amunt,
una estadística promoguda per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en el marc del
present EMUS. L’objectiu era conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns
a divendres no festius) de l’any 2019, de la població resident al municipi de Lliçà d’Amunt.
Cal tenir present que els resultats de l’enquesta només contemplen la mobilitat en dia feiner dels residents
a Lliçà d’Amunt. Per tant, no mostra els desplaçaments realitzats per la població d’altres municipis externs.
Cal ser prudent, en conseqüència, en comparar els resultats de la mobilitat global en els municipis de
referència amb anys anteriors, ja que no s’ha enregistrat la mobilitat associada als no residents, a vegades
notable en algunes relacions de connexió.

Taula 15.

Individus
43
10457
1778

12.235

%
0,4%
85,5%
14,5%
100,0%

Població mòbil dels residents de Lliçà d’Amunt. Font: Enquesta mobilitat 2019.

Distribució territorial dels desplaçaments
Els pes dels desplaçaments connectius és superior als interns (63,8% front al 33,6%). El 2,6 % són
desplaçaments externs.

La mobilitat a Lliçà d’Amunt s’ha analitzat a partir de la segmentació del municipi en cinc zones d’anàlisi:
Zona 1: els nuclis de població del nord: urbanitzacions de Can Farell, Pineda Feu, La Cruïlla i el Pinar
Zona 2: els nuclis de població de ponent: urbanitzacions de Can Rovira, Palaudalba, Can Roure, Can
Salgot, Can Lledó i Mas Bo

En un dia feiner, els residents al municipi efectuen 21.459 desplaçaments de connexió amb altres
municipis. El 22,9% tenen com a origen o destinació Granollers. També són significatives les connexions
amb Barcelona (12,8%) i altres municipis propers del Vallès, entre els que destaquen Parets del Vallès i
Palau Solità i Plegamans (al voltant del 10%).

Zona 3: els nuclis de població del centre-oest: urbanitzacions de Ca l’Artigues, Can Costa, Pinedes del
Vallès i Ca l’Esteper
Zona 4: la zona centre o nucli urbà
Zona 5: els nuclis de població de llevant: urbanitzacions de Can Xicota, Raval d’en Xicota, Can Ribell, Can
Merlès, Can Montcau, Can Pedrals, Can Franquesa i Les Oliveres

Interns
11.360
33,6%

Connexió
21.549
63,8%

Externs
892
2,6%
Total desplaçaments: 33.801
Figura 21.

Distribució dels desplaçaments diaris dels residents de Lliçà d’Amunt. Font: Enquesta mobilitat 2019.

Segons zona de residència, els residents de les zones 2 i 3, les urbanitzacions de l’oest, concentren la
major part dels desplaçaments degut a que es la zona on es concentra la major part de la població.
Figura 20.

Zones d’anàlisi de Lliçà d’Amunt. Font: Enquesta mobilitat 2019.

Origen i destinació dels desplaçaments
Mobilitat dels residents en dies laborables
-

Desplaçaments interurbans

Nombre de desplaçaments
La població resident a Lliçà d’Amunt realitza un total de 33.801 desplaçaments diaris, donats pel 85,5% de
la població, el que implica un 14,5% de la població restant sense mobilitat. Això és, 2’76 desplaçaments

La principal destinació dels desplaçaments interurbans és Granollers. També es destaquen les relacions
amb Barcelona i altres municipis propers del Vallès com Parets i Palau Solità i Plegamans.
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Àmbits de destinació
Granollers
Barcelona
Parets del Vallès
Palau Solità i Plegamans
Altres municipis Vallès
Altres municipis RMB
Altres municipis SIMMB
Municipis fora de la província
Taula 16.

-

Percentatge
23,0%
12,8%
10,3%
9,0%
39,8%
3,3%
1,5%
0,2%

Orígens i destinació dels desplaçaments interurbans. Font: Enquesta mobilitat 2019.

Desplaçaments urbans

Figura 22.

La zona 4 (centre) és la que concentra un major volum de desplaçaments, és a dir, la major part dels
fluxos interns al municipi tenen com a origen i destinació en aquesta zona (53,8%). També es destaca la
Zona 3, amb un 41,7% i en menor mesura la zona 2, amb un 30,3%

Origen

Origen

Taula 17.

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

Zona 1
382
63
129
381
45

Zona 1
3,4%
0,6%
1,2%
3,4%
0,4%

Zona 2
63
1686
245
477
77

Destinació
Zona 3
129
245
1422
1059
203

Zona 4
400
468
1014
1599
352

Zona 5
45
77
225
288
138

Zona 2
0,6%
15,0%
2,2%
4,3%
0,7%

Destinació
Zona 3
1,2%
2,2%
12,7%
9,4%
1,8%

Zona 4
3,6%
4,2%
9,0%
14,3%
3,1%

Zona 5
0,4%
0,7%
2,0%
2,6%
1,2%

Distribució dels desplaçaments segons motiu del desplaçament. Font: Enquesta mobilitat 2019

Els principals motius dels desplaçaments diaris són l’anar a treballar (14,6%), acompanyar a persones
(10,4%) i anar a comprar (8,2%).
Motiu desplaçament
Absoluts
Tornar a domicili
15.719
Tornada hotel/casa d’altres
46
Treball
4.926
Estudis
1.256
Compres quotidianes
2.564
Compres no quotidianes
191
Metge/hospital
1.125
Visita amic/familiar
543
Acompanyar/recollir/buscar persones
3.520
Gestions treball
195
Gestions personals
1.900
Oci, diversió, espectacles, cinemes, restaurants,1.232
esports
Dinar, sopar, bar, restaurant (no oci)
55
Sense destinació fixe, passejar
487
Segona residència
22
Altres motius
21
Total
33.801

Matriu origen-destinació dels fluxos interns a Lliçà d’Amunt. Font: Enquesta mobilitat 2019.
Taula 18.

%
46,5%
0,1%
14,6%
3,7%
7,6%
0,6%
3,3%
1,6%
10,4%
0,6%
5,6%
3,6%
0,2%
1,4%
0,1%
0,1%
100,0%

Distribució dels desplaçaments segons motiu del desplaçament. Font: Enquesta mobilitat 2019

Desagregant la mobilitat ocupacional i personal s’observa que:
Motiu dels desplaçaments
La mobilitat personal predomina sobre l’ocupacional: un 71,2% dels desplaçaments són originats per
motius personals i la respectiva tornada a casa, i un 36,6% són generats per motius ocupacionals (més la
tornada a casa).
El 18,3% dels desplaçaments són originats per motius ocupacionals, un 35,6% per motius personals i un
46,5% són tornades a casa.

•

En la mobilitat ocupacional, la generada pel treball (64%) és més elevada que la generada per
estudis (36%).

•

En la mobilitat personal, l’acompanyar a persones (31,1%) les compres (24,3%) i l’oci i el lleure
(18,6%) són les activitats que generen una major proporció de desplaçaments diaris.
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Figura 23.

Distribució dels desplaçaments segons tipus de mobilitat ocupacional. Font: Enquesta mobilitat 2019

Figura 25.

Distribució dels desplaçaments segons tipus de recorregut i mode de transport. Font: Enquesta mobilitat 2019

A nivell global, els residents a Lliçà d’Amunt utilitzen, en els seus desplaçaments diaris, majoritàriament el
vehicle privat (cotxe o moto) amb una quota d’ús del 84,3%. El transport públic és utilitzat en el 6,6% dels
desplaçaments, mentre que el caminar té una proporció d’ús del 9,1%.

Figura 24.

Distribució dels desplaçaments segons tipus de mobilitat personal. Font: Enquesta mobilitat 2019

Mitjans de transport dels desplaçaments
Els modes de transport varien segons el tipus de recorregut (intern, de connexió i extern).
•

Desplaçaments interns: el vehicle privat és el mitjà més utilitzat en els desplaçaments amb origen i
destinació el municipi, seguit del mode a peu (26%). El transport públic té un pes rellevant.

•

Desplaçaments de connexió: el vehicle privat predomina en aquests fluxos, amb el 93% sobre el
total. El transport públic disminueix la seva participació, mentre que els modes no motoritzats
representen menys de l’1%.

•

Desplaçaments externs: la mobilitat en vehicle privat és la més elevada, representant nou de cada
deu desplaçaments. El pes del transport públic és superior al de la mobilitat connectiva.

Figura 26.

Distribució dels desplaçaments segons mode de transport. Font: Enquesta mobilitat 2019

En concret, l’anar en cotxe com a conductor i l’anar caminant són els mitjans de transport més utilitzats
pels residents al municipi en els seus desplaçaments diaris.
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Mitjà principal
A peu
Bicicleta
Autobús urba
Autobús interurbà
Metro
Renfe Rodalies
Taxi
Total Transoprt públic
Cotxe conductor
Cotxe acompanyant
Moto
Autocar
Altres privat
Total vehicle privat
Total
Taula 19.

-

23

Desplaçaments Percentatge
3.024
8,9%
39
0,1%
787
2,3%
644
1,9%
114
0,3%
645
1,9%
54
0,2%
2.244
6,6%
24.992
73,9%
2.824
8,4%
207
0,6%
49
0,1%
422
1,2%
28.494
84,3%
33.801
100%

-

On aparquen els usuaris del vehicle privat?

Els residents a Lliçà d’Amunt aparquen en destinació el cotxe principalment al carrer en els seus
desplaçaments diaris (48,8%).
Pel que fa a l’aparcament de la moto, el lloc principal on les aparquen és a la via pública o en propietat,
lloguer o concessió.
Lloc d'aparcament de cotxes
A la via pública (sense pagar o lliure)
A la via pública pagant (zona blava, verda, altres colors)
Fora de la via pública pagant
Propietat, lloguer, concessió
No aparca, només para un moment
Altres llocs
No respon
Resta
Total
Lloc d'aparcament de moto
A la via pública (sense pagar o lliure)
Propietat, lloguer, concessió
Total

Distribució dels desplaçaments segons mode de transport. Font: Enquesta mobilitat 2019

Desplaçaments urbans

Pel que fa als desplaçaments urbans es divideixen els resultats segons les zones estudiades, observant
algunes diferències de comportament entre elles:
•

Excepte a la zona 4, el centre urbà, els modes no motoritzats no arriben al 10%. L’ús del vehicle
privat és el prioritari en totes les zones

•

El pes del transport públic és més destacable a les zones 1 i 4, amb quotes al voltant del 10%

•

Els residents a la zona 5 són els que fan major ús del vehicle privat (urbanitzacions de l’est, més
disperses)

Taula 20.

Percentatge
47,6%
1,2%
0,7%
22,2%
2,7%
0,5%
0,4%
24,6%
100,0%
Percentatge
50,0%
50,0%
100,0%

Lloc aparcament de cotxe i moto dels residents de Lliçà d’Amunt. Font: Enquesta mobilitat 2019

Mobilitat i temps
La dimensió temporal de la mobilitat inclou la distribució horària i la durada mitjana dels desplaçaments.
-

Distribució horària dels desplaçaments

La distribució horària dels desplaçaments dels residents a Lliçà d’Amunt, mostra dos períodes punta
destacables:
•

Una primera hora punta que es dona entre les 8 i les 9 hores, moment en què s’inicien gairebé
3.000 desplaçaments (el 9% del total diari).

•

La segona punta horària es produeix entre les 14 i les 15 hores, franja en la que s’inicien poc més
de 2.500 desplaçaments (el 7,4% del total diari).

•

Per últim, des de les 17h i fins les 19h té lloc la punta de la tarda amb una mitjana de més de 5.200
desplaçament per hora.

Per modes, els desplaçaments en modes no motoritzats són els de menor durada (s’associen a la mobilitat
de més proximitat), mentre que són els desplaçaments en transport públic en els què s’hi dedica més
temps.

Figura 27.

Distribució dels desplaçaments segons zona de residència i mode de transport. Font: Enquesta de mobilitat 2019

Figura 28.

Durada del desplaçament segons mode de transport. Font: Enquesta de mobilitat 2019
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Figura 31.

Figura 29.

-

Distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments en dia feiner. Font: Enquesta de mobilitat 2019

Durada mitjana dels desplaçaments

La durada mitjana dels desplaçaments urbans és de 19,6 minuts
La mobilitat segons segments de població
-

Pautes de mobilitat segons gènere

En total, les dones presenten una menor mobilitat que els homes, 47,8%, respecte el 52,2%. La població
femenina fa un ús més elevat dels modes més sostenibles respecte dels homes, amb una diferència de 5
punts en els modes no motoritzats i de 3 en el cas del transport públic. En canvi, els homes són més
usuaris del transport privat.

Distribució horària i durada segons edat. Font: Enquesta de mobilitat 2019

Mobilitat dels no residents
L’estudi de les pautes de mobilitat dels no residents s’ha dut a terme a partir de l’Enquesta de Mobilitat
Quotidiana de l’any 2006. Només s’han pogut analitzar el nombre de desplaçaments diaris i els mitjans de
transport. Les dades que presenta l’EMQ no es consideren prou representatives per analitzar altres pautes
de mobilitat dels no residents com: Origen i destinació dels desplaçaments, Motiu dels desplaçaments ni
Mobilitat i temps
Nombre de desplaçaments
Els nombre de desplaçaments realitzats per no residents amb origen o destinació Lliçà d’Amunt és de
21.101 desplaçaments diaris
Mitjans de transport dels desplaçaments
El 91% dels desplaçaments dels no residents es produeixen en vehicle privat i un 5% en transport públic.

Figura 30.

-

Distribució de desplaçaments segons gènere. Font: Enquesta de mobilitat 2019

Pautes de mobilitat segons edat

Els desplaçaments generats per motiu feina i estudis decreixen en benefici de la mobilitat personal a
mesura que augmenta l’edat. Tan sols la gent gran (de 65 i més) de Corbera de Llobregat no utilitzen el
vehicle privat majoritàriament en els seus desplaçaments diaris. De fet, es mouen majoritàriament
caminant. La resta, en canvi, es mouen majoritàriament en vehicle privat. Els joves de 16 a 29 anys són els
que més fan servir el transport públic.

Figura 32.

Mode de transport dels desplaçaments. Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.
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A priori, es tracten de distàncies assequibles a peu. Tot i així, cal apuntar que:

2.3. El mode a peu
2.3.1. Oferta
Com s’ha vist a l’apartat 2.1.1, la població es localitza en un 80% en les urbanitzacions disperses d’un
municipi que compta amb una extensió de més de 22 km2, el que implica que el mode a peu no serà
destacable ni tan sols a nivell intern. Tot i la distribució de la població, però, la major part dels
desplaçaments a peu es localitzen al nucli urbà.
El nucli urbà de Lliçà d’Amunt és allargat, i s’estén al llarg de la carretera BV-1602 (C/Anselm Clavé) en
sentit nord -sud:
-

-

Des del punt més meridional del Nucli, tocant el municipi de Lliçà de Vall fins al punt septentrional,
el barri més septentrional, hi ha una distància d’uns 2 km. Si no es considera el barri del Pla com a
centre i s’agafa com a límit nord el C/Tenes, la distància es redueix a uns 1,3 km.
Des del punt més occidental del nucli, les últimes cases del C/Francesc Macià, fins a l’Av. dels
Països Catalans hi ha uns 600 metres.

-

En sentit oest, cap a la zona més occidental del Barri de Sant Baldiri el pendent és molt pronunciat.

-

En sentit nord, a partir de la carretera de Granollers (BV-1432), també hi ha un pendent poc
pronunciat que no convida a fer distàncies llargues.

-

La tradició que ha tingut sempre el cotxe com a mode de transport i la poca voluntat dels usuaris a
canviar.

Aquests fets provoquen que fins i tot hi hagi part de la població del propi centre que realitzen
desplaçaments interns amb vehicle privat motoritzat.
Les urbanitzacions es troben molt separades del nucli urbà, de manera que es dificulta molt la mobilitat a
peu entre elles i el nucli. A continuació s’enumeren totes elles i la seva distància a peu del centre, avaluant
l’accessibilitat amb un senzill codi de colors que es correspon amb la disposició presumible d’accés a peu .
Distància menor a 1km

Distància entre 1 i 3 km

Zona de ponent

Distància major a 3 km

Zona de llevant

-

Can Rovira Vell, a 7 km del centre

-

Can Franquesa, a 6 km

-

Can Rovira Nou, a 6 km del centre

-

Les Oliveres, a 3,5 km

-

Palaudalba, a 5 km

-

Can Xicota, a 2 km

-

Can Roure, a 5 km

-

Raval d’en Xicota, a 1,8 km

-

Mas Bo, a 5 km

-

Can Merlès, a 900 m

-

Can Lledó, a 4 km

-

Can Farell, a 4 km

Zona nord

-

Can Costa, a 3,5 km

-

Pineda Feu, a 2,6 km

-

Can Salgot, a 3,5 km

-

La Cruïlla/El Pinar, a 2,1 km

-

Pinedes del Vallès, a 3 km

-

Ca l’Artigues, a 3 km

-

Ca l’Esteper, a 2,5 km

Com es pot observar, no hi ha quasi cap urbanització que es consideri accessible des del centre segons
els estàndards de distància considerats. Cal considerar també l’accentuada orografia en la zona de
ponent, que encara dificulten més els desplaçaments a peu.
Per una altra banda, la relació de mobilitat entre urbanitzacions és, com en la majoria de municipis, quasi
bé nul·la, de manera que no es considera en aquesta anàlisi.

Figura 33.

Mode de transport dels desplaçaments. Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.
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Zona de llevant

Zona de ponent

Figura 34.

Urbanitzacions de la zona oest del municipi i la distància a peu . Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la infraestructura, actualment la major part de les connexions entre urbanitzacions compten
amb un espai reservat pel desplaçament dels vianants, encara que en molts casos no disposen de les
condicions mínimes d’accessibilitat i seguretat, tal com es veurà en l’anàlisi posterior. Es destaca el
C/Francesc Macià que és el vial on conflueixen totes les vies d’accés al centre.

Figura 35.

Urbanitzacions de la zona est del municipi i la distància a peu . Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la infraestructura, actualment la major part de les connexions entre urbanitzacions no compten
amb un espai reservat pel desplaçament dels vianants. Es destaca la Ctra. de Granollers (BV-1432) que
és el vial on conflueixen totes les vies d’accés al centre, i que no disposa de vorera.
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Connexions interurbanes:
La connexió a peu entre Lliçà d’Amunt i els municipis confrontants difereix segons el municipi.
-

Els accessos a Caldes de Montbui/Santa Eulàlia (nord-oest), Santa Eulàlia de Ronçana (nord) i
Canovelles (nord-est) no compten amb cap espai per a l’ús exclusiu dels vianants.

-

L’accés principal a Lliçà de Vall sí que compta amb un itinerari per a vianants definit, protegit i
segregat del trànsit de vehicles paral·lel a la BV-1602, que enllaça amb la vorera del nucli urbà de
Lliçà de Vall. També s’hi pot accedir des de les urbanitzacions de Ca l’Esteper i Can Salgot, amb i
sense vorera, respectivament.

-

L’accés a Palau-Solità i Plegamans, a través de les urbanitzacions de Can Rovira Vell i Palaudalba.
Aquestes urbanitzacions toquen amb la urbanització de Can Falguera de Palau Solità i Plegamans,
de manera que l’enllaç és directe.

-

L’accés a Parets del Vallès (sud), a través de la ctra. de Palaudàries no compta amb vorera un cop
s’acaba la zona urbanitzada

Figura 36.

Connexions per a vianants amb els municipis confrontants. Font: elaboració pròpia
Figura 37.

Imatges de les connexions per a vianants amb els municipis confrontants. Font: Google Earth i elaboració pròpia
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Tipologia de vies

Xarxa de vianants

Així doncs, aquesta infraestructura que suporta els desplaçaments a peu és relativament heterogènia:

La xarxa de vianants existent es divideix funcionalment en dos nivells, principal i secundari. La xarxa
principal ha de garantir la connexió amb els centres de generació i atracció de mobilitat establerts i serà
sobre la que es centrarà bàsicament la caracterització de la mobilitat a peu. La xarxa secundària està
formada per la resta de vials. A continuació s’analitzen les dues xarxes:

-

La majoria de vials són convencionals, és a dir, compten amb una calçada i una vorera segregada.
També és la secció habitual a totes les urbanitzacions, encara que l’amplada de calçada i vorera és
molt variable. També hi ha vials que, tot i no presentar vorera per se, sí que compten amb un espai
que discorre paral·lel a la calçada però seguint la seva pròpia trajectòria, com per exemple la BV1602 en el seu tram menys urbà

-

Hi ha diversos vials que presenten únicament calçada, sense vorera. És la secció habitual per a les
vies d’àmbit supramunicipal com la C-1415b i la BV-1432

-

Hi ha molts camins o vies no asfaltades d’ús compartit, bàsicament fora del nucli urbà, encara que
alguns són de caire privat. Al nucli es destaca el C/Torrent Merdanç de gran intensitats de vianants
i vehicles

-

El casc antic disposa bàsicament de zona de prioritat de vianants amb plataforma única d’accés
restringit a veïns i serveis

-

Existeixen vials físicament de plataforma única però que funcionalment són convencionals, amb un
espai per als vianants i un altre pels vehicles, com per exemple el C/de l’Aliança.

-

Pel que fa als vials d’ús exclusiu dels modes no motoritzats, es localitzen alguns trams al centre i a
Palaudalba, de connexió amb parcs i zones verdes principalment

-

També hi ha trams amb escales, bàsicament al nucli urbà

-

Recentment s’ha creat una vorera bici a la variant de la serra (C/Camí del Turó), per reduir la
secció de la calçada

Xarxa principal d’itineraris de vianants
Per a definir la xarxa d’itineraris principals de vianants s’han considerat itineraris principals de vianants
aquells que acompleixen una o vàries de les següents característiques:
-

Intensitat mitjana diària igual o superior a 250 vianants.

-

Eixos viaris que connecten els principals equipaments amb la xarxa principal.

Tenint en compte la presència de diversos nodes generadors de mobilitat a les urbanitzacions, la xarxa
d’itineraris principals és molt extensa. Per tant, s’ha diferenciat entre xarxa primària i secundària, de
manera que les necessitats/requisits d’ambdós xarxes tindran graus diferents d’exigència.

1

2

3

Figura 39.

Plànol 2.1, full 2. Xarxa d’itineraris principals de vianants. Font: elaboració pròpia.

Així doncs, la xarxa d’itineraris principals de vianants està formada per un conjunt de vials sense
discontinuïtats que garanteixen l’accessibilitat a les zones principals. A continuació es descriuen les vies
principals, diferenciant-les, seguint la numeració de la figura 29, en:

Figura 38.

Plànol 2.1, full 1. Tipologia de vials al municipi. Font: elaboració pròpia

-

Eixos nord – sud

-

Eixos est – oest

-

Eixos prevists (ja projectats)
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Eixos Nord – Sud

4. C/de l’Aliança. Vial de plataforma única amb voreres a banda i banda que compta amb el local
social, alguns comerços i zones esportives. També dona accés a la bossa d’aparcament lliure,
de manera que compta amb els desplaçaments generats pel propi carrer com per a la gent que
aparca a la bossa i surt a peu per aquest carrer.

1. BV-1602 – C/Anselm Clavé: és la via principal de la xarxa de vianants del municipi, bàsicament en
el tram que discorre pel nucli entre el C/Torrent Merdanç i C/Francesc Macià, on es concentra l’eix
comercial i equipaments administratius i escolars. Aquest tram disposa de voreres a banda i banda
d’amplades variables que oscil·len entre 1,5 i 3 metres. També s’hi ubica la parada principal del
servei interurbà i urbà del transport públic del municipi. La resta del vial travessa el municipi de
nord a sud, enllaçant el centre amb el barri de la Cruïlla i els municipis de Santa Eulàlia (nord) i
Lliçà de Vall (sud). En el seu tram menys urbà disposa d’un espai d’uns 2,5 metres d’amplada que
discorre separat de la calçada amb un traçat lleugerament independent, excepte en la connexió
amb Santa Eulàlia, on no es disposa de vorera.

5. C/Jaume I – C/Torrent Merdanç. Vial d’accés a les escoles i pavelló (C/Jaume I) i Institut
(C/Torrent Merdanç). La seva secció és diferent: el C/Jaume I disposa de voreres estretes (per
ser itinerari d’accés escolar) però accessibles i passos de vianants, mentre que el C/Torrent
Merdanç, en el seu tram més oriental consisteix en una esplanada de terra on conviuen els
vianants amb els vehicles a motor.
6. C/Francesc Macià. Vial d’accés principal entre les urbanitzacions de ponent i el centre urbà.
Compta amb pendents molt pronunciats però una vorera d’amplada suficient per al trànsit de
vianants en ambdós sentits i passos amb guals accessibles.

2. Avinguda Països Catalans. L’altre eix principal transversal del nucli urbà i única alternativa al
C/Anselm Clavé per als vehicles a motor. El tram més destacable es troba entre el C/de l’Aliança i
el C/Indústria, on es localitzen el Parc del Tenes, els equipaments esportius (piscina i camp de
futbol) i escolars (institut) principals. A més també es destaquen:

7. C/Pau Claris. Itinerari alternatiu al C/Torrent Merdanç per accedir al centre. Compta amb
vorera i passos accessibles

a. Al sud el polígon del Molí d’en Fonolleda. Les voreres són molt amples i accessibles

8. C/Ramon Llull – C/Josep Llimona. És el vial principal de connexió de les urbanitzacions de la
zona de ponent, continuació del Passeig Sant Valerià i de característiques similars, amb la
diferència de presentar un fort pendent en gran part del seu recorregut.

b. Al nord, el tram fins al C/Castelló, on dona accés a equipaments socials i culturals variats.
Les voreres no són accessibles per falta d’amplada lliure, principalment per la ubicació
d’arbrat al mig de les mateixes.
3. C/Folch i Torres. És el carrer intermedi dels dos anteriors, només discorre entre el C/de l’Aliança i
el C/Castelló. Reuneix els equipaments culturals i socials abans esmentats. Disposa de voreres a
banda i banda, amb amplades lliures que oscil·len entre 1 i 2,5 metres.

Eixos prevists
1. C/del Tenes (continuació). Està prevista la millora del vial est (actualment un camí), amb la
construcció d’una vorera i l’enllaça amb el C/Bosc de la Riera

4. C/J. Sala Ambrós. Vial curt paral·lel al C/Anselm Clavé, situat al centre. És l’altre accés als
equipaments administratius i zona comercial, tenint en compte que compta amb la major part de
les places regulades de zona blava del municipi. Disposa de voreres accessibles a banda i banda

2. BV-1432. Actualment sense vorera, està projectat un itinerari per a vianants i ciclistes que
connecti amb el municipi de Granollers

5. C/Ca l’Artigues – C/Matarranya. Vials principals d’accés al node de Ca l’Artigues, on es situen el
Mercat, l’escola i la zona esportiva. Es tracten de vials clàssic d’urbanitzacions amb voreres
estretes i pendents pronunciats.

3. Camí Masia de Can Montcau. En l’actualitat és un camí de terra sense continuïtat. Unit al
desenvolupament del sector de Can Montcau, està previst adaptar l’itinerari de connexió amb el
centre per als modes no motoritzats.

6. Passeig de Sant Valerià. És el vial principal de les urbanitzacions de Can Salgot, Can Lledó i Mas
Bo, i és de les úniques alternatives d’enllaç de les urbanitzacions més occidentals amb el nucli
urbà. Compta amb petits comerços, bars i restaurants, però la seva funció bàsica és de pas.
Disposa de voreres relativament amples a banda i banda e la calçada.
7. Ctra. de Palaudàries. Vial principal d’accés al node de Palaudalba – Can Roure, també enllaça al
sud amb el municipi de Parets de Vallès. Dona accés al CAP, les escoles, els centres socials, etc.
Compta amb un itinerari marcat i segur per un costat de la calçada (variable), a trams en forma de
vorera accessible, i amb altres en forma de camí protegit amb traçat independent.

Amplades de les voreres
Pel que fa a l’amplada de les voreres, el Plec estableix l’anàlisi de l’amplada lliure i total de la xarxa
d’itineraris principals. Tot i així, s’ha considerat adient ampliar l’anàlisi a les connexions entre
urbanitzacions no considerades com a principals, per obtenir resultats més complets. Les categories que
es tenen en compte són les següents:

Eixos Est – Oest
1. C/Castelló de la Plana. Vial que enllaça el C/Anselm Clavé i l’Av. dels Països Catalans i dona
accés a la biblioteca i la sala d’actes. Disposa de voreres molt amples i accessibles en ambdós
costats de carrer
2. Carrer del Tenes. Carrer paral·lel a l’anterior, es podria considerar com a límit del nucli urbà.
Disposa de voreres estretes no accessibles en alguns trams.

Figura 40.

Abans d’iniciar l’anàlisi de les amplades de les voreres s’estableixen les següents bases de treball:
-

3. C/Costa Can Puig. Vial d’accés a l’església i el sector antic de l’empresa Biokit, previst per a la
nova ubicació de l’ajuntament i altres equipaments administratius. No disposa de cap espai per
al vianant en quasi cap punt del seu recorregut.

Rangs d’amplades valorats: amplada lliure i amplada total. Font: Diputació de Barcelona.

Per a les zones consolidades s’ha considerat que l’amplada mínima per tal de considerar-les
accessibles és de 0,90 metres lliures mentre que per a les zones de nou creixement és d’1,80
metres lliures (2,5 metres si és possible).
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Els vials de prioritat invertida i els exclusius per a vianants s’han considerat com a vials amb més
d’1,8 metres d’amplada lliure i més de 3 metres d’amplada total.

-

L’estat de les voreres del nucli urbà és el següent (veure figura 55):
Voreres de més d’1,8 metres lliures de vorera. Bàsicament és localitzen al voltant dels pols
generadors vists anteriorment:

-

Al nucli urbà
o L’àmbit més destacable és el casc antic, és a dir, l’entorn de l’església parroquial de Sant
Julià, on els vials són de plataforma única, d’accés restringit a vehicles autoritzats i prioritat
per als vianants.
Figura 42.

Vorera segregada del C/Anselm Clavé – BV-1602. Font: elaboració pròpia

o El C/Francesc Macià, en el tram entre el C/Anselm Clavé i el C/Jaume I, compta amb una
vorera – bici sobre la calçada protegida amb elements. Presenta un obstacle a l’alçada del
C/Baronia de Montbui, una façana que deixa l’amplada a 0 m i que obliga als vianants a
canviar de vorera. Després es recupera l’amplada.

1

2
Figura 43.

Figura 41.

Planta de la plataforma única del casc antic (en taronja) i imatges del C/Major (1) i C/Mossèn Blancafort
(2). Font: elaboració pròpia

o La major part del C/Anselm Clavé (com a mínim una de les voreres) excepte en el tram
entre el C/de l’Aliança i la BV-1432. La part menys urbana, de connexió amb la Cruïlla i
Lliçà de Vall compta amb un itinerari d’uns 2,5 m d’amplada, que discorre per un costat
(variable) de la via.

Vorera bici protegida del C/Francesc Macià i façana obstacle del pas. Font: elaboració pròpia

o

L’Avinguda dels Països Catalans i la seva continuació pel C/de la Metal·lúrgica, des del
C/de l’Aliança. D’execució més recent, compta amb voreres en ambdós costats de més de
2,5 m d’amplada lliure.

o

La totalitat del C/Joan Sala Ambrós, en una de les voreres.

o

El C/Jaume I, en el seu tram davant del pavelló compta amb voreres de més de 2,5 m
d’amplada lliure

o

Els vials C/Pau Claris i C/Indústria, que enllacen l’Av. Països Catalans amb el C/Anselm
Clavé, compten amb una vorera de més d’ 1,8 m d’amplada lliure en la major part del seu
recorregut.

o

El C/Folch i Torres, en el petit tram entre el C/ Tenes i el C/Andorra.

o

El C/Camí del Turó o variant de la Serra. D’execució molt recent, s’ha reduït l’amplada de
la calçada per incorporar una vorera – bici protegida d’uns 2,5 m d’amplada

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 30

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

31

Centralitat de Palaudalba – Can Roure
o

Figura 44.

L’accés per a vianants a l’entorn de Palaudalba – Can Roure a través de la Ctra. de
Palaudàries compta amb un itinerari protegit i segregat de la calçada d’uns 2 metres
d’amplada lliure.

Vorera bici protegida del C/Francesc Macià. Font: elaboració pròpia

Centralitat de la Cruïlla
o

El C/Anselm Clavé, en els dos trams d’accés a la Cruïlla. Al sud la continuació del itinerari
vist anteriorment; al nord, la vorera de llevant, encara que ocasionalment s’hi col·loquen
vehicles que no permeten el pas dels vianants

Inici i final de l’itinerari protegit de vianants que uneix Can Rovira Nou amb Palaudalba . Font: elaboració pròpia

Figura 47.

o

El C/Segre, d’accés al CAP i l’escola bressol, també compta amb la vorera més propera
amb una amplada lliure de més de 2,5 m.

Centralitat no executada Ermita de Sant Valerià
o
-

Al voltant de l’ermita, el Passeig de Sant Valerià compta amb una vorera molt ampla, fruit
d’una previsió de desenvolupament d’un sector escolar que no es va acabar executant.

Voreres d’entre 0,9 i 1,8 metres. Es concentren en bona part dels carrers amb vorera del nucli urbà
i les urbanitzacions. En concret:
Nucli urbà

Figura 45.

o

Vorera sud i nord de la Cruïlla del C/Anselm Clavé – BV-1602. Font: elaboració pròpia

La C-1415b, en els dos trams d’accés immediat a la Cruïlla. Més enllà la vorera desapareix.

o A la zona nord, els vials paral·lels a la BV-1602, el C/Folch i Torres, el C/Prat de la Riba i
alguns trams de l’Av. Països Catalans.

Figura 48.
Figura 46.

Vorera de la C-1415b en els punts on comença la vorera al punt més occidental i on acaba la vorera al
punt més oriental. Font: elaboració pròpia

Centralitat de Ca l’Artigues
o

La vorera nord del C/Matarranya, d’accés a l’escola, compta amb una amplada lliure
superior a 1,8 m

Voreres del C/Folch i Torres i el C/Prat de la Riba . Font: elaboració pròpia

o També a la zona nord, els vials perpendiculars a la BV-1602, C/Alacant, C/Perpinyà,
trams del C/Tenes, el C/Barcelona, el C/Mossèn Cinto Verdaguer i el C/Aliança.
Exceptuant aquest últim presenten voreres d’amplades que oscil·len entre els 0,9 i 1,2
metres, de manera que tot i que compleixen els mínims no faciliten el creuament dels
vianants en la majoria del seu recorregut.
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o Al centre i sud, el tram del C/Anselm Clavé (BV-1602) entre el C/Tenes i la BV-1432, així
com trams de la vorera est entre l’ajuntament i l’Av. Països Catalans, presenten voreres
amb una amplada lliure que oscil·la entre els 1,4 i 1,7 metres.

1

2

3

4

5

6

o Al barri de Sant Baldiri, la major part dels carrers. En concret, el C/Jaume I (excepte davant
del pavelló), el C/Baronia de Montbui excepte el trem final de la vorera oest, el
C/Almogàvers, el C/Onze de setembre, el C/Lluís Companys i el C/Sant Baldiri excepte
la vorera nord del tram més occidental. En aquests vials les voreres presenten amplades
lliures que oscil·len entre 1 i 1,3 metres, de manera que tot i que compleixen els mínims no
faciliten el creuament dels vianants en la majoria del seu recorregut.
Urbanitzacions
o Els vials principals de connexió de les urbanitzacions Passeig Sant Valerià i Passeig Can
Salgot (Can Salgot, Can Lledó, Mas Bo), C/Pollancre i C/Creu d’en Baduell (Can Rovira),
C/Ramon Llull (Ca l’Esteper), C/Ca l’Artigues (Ca l’Artigues), C/de les Orenetes (Pineda
Feu ), la majoria dels carrers de la urbanització del Pinar i C/Camí de la Pineda presenten
voreres de més de 0,90 metres d’amplada lliure. En alguns casos, aquesta arriba a 1,5
metres. Tenint en compte la densitat de la població i l’orografia, es consideren voreres
d’amplada suficient per al trànsit de vianants.

Figura 49.

Imatges de les voreres dels vials de Pg. Sant Valerià (1), Passeig Can Salgot (2), C/Ramon Llull
(3) C/Ca l’Artigues (4), C/Camí de la Pineda (5) i C/El Pinar (6)l. Font: elaboració pròpia
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Voreres de menys de 0,9 metres. Aquestes són voreres no són accessibles, i es troben en un
nombre destacable de vials. En aquesta categoria hi entren:
Nucli urbà
o A la zona nord, la majoria dels vials perpendiculars a la BV-1602 presenten voreres
inaccessibles per amplada en un o ambdós costats. És el cas del C/Formentera (2
costats), C/València (1 costat), C/Tenes (1), C/Lleida (2), C/Tarragona (2) i C/Girona (1).
La majoria de les voreres d’aquests carrers presenten amplades totals del voltant d’1 metre,
així que la presència de qualsevol fanal o altres elements les fa inaccessibles.
o També a la zona nord, molts trams de l’Av. Països Catalans, tant pel costat est com per
l’oest. En aquest cas les amplades totals són superiors, però la mala ubicació de
l’enllumenat i, especialment, l’arbrat fan que les voreres tinguin amplades lliures molt
inferiors als 90 cm.

Figura 51.

Imatge del C/Camí de l’Artigues entre les urbanitzacions de Can Farell i Ca l’Artigues. Font: elaboració pròpia

o Els vials principals de Pineda del Vallès, C/Amadeu Vives, C/Juli Garreta, C/Enric
Morera, C/Pep Ventura i C/Lluís Domènech i Montaner.
-

Carrers sense vorera ni itineraris per vorals. Es localitzen sobretot a les connexions menys urbanes
(entre urbanitzacions o municipis), però també es donen al nucli urbà. En concret.
o La C-1415b, excepte en el tram que discorre per la Cruïlla. Disposa d’un voral de menys
d’un metre

Figura 50.

Presència d’elements que obstaculitzen el pas dels vianants a l’Av. dels Països Catalans. Font:
elaboració pròpia

o Al barri de Sant Baldiri, la vorera nord del C/Francesc Macià i del C/Sant Baldiri, així com
la vorera oest del C/Baronia de Montbui, presenten amplades totals del voltant d’1 metre i
compten amb elements mal col·locats.
o Al barri de Sant Baldiri, al sud, la majoria dels carrers: C/Progrés, C/Esperança i
C/Llibertat. També alguns trams de la vorera del C/Indústria. En aquests casos passa el
mateix que a Sant Baldiri, la presència de l’enllumenat converteix les voreres en
inaccessibles.
Urbanitzacions
o La via principal de Palaudalba, el C/Segre, ambdues voreres presenten amplades lliures
inferiors als 0,9 metres.
o Les vies principals de connexió de la urbanització de Ca l’Esteper, el C/Josep Llimona i el
C/Ramon Llull.
o A Ca l’Artigues, el tram menys urbà del vial de connexió C/Ramon Cases, el C/Cerdanya i
el C/Urgell. A la connexió nord, no urbana, s’ha executat un itinerari protegit amb peces de
goma que té una amplada al voltant dels 0,9 m.

Figura 52.

Imatge de la C-1415b entre la Cruïlla i la C-17. Font: elaboració pròpia

o La BV-1432, tant al seu pas pel nucli (entre la rotonda i la intersecció amb el C/Anselm
Clavé) com en el seu tram interurbà.
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Figura 53.

Trams urbà i interurbà de la Bv-1432 . Font: elaboració pròpia

o El C/Bonet, paral·lel a la BV-1432, no compta ni amb vorera ni amb voral.

Figura 54.

Imatge del C/Dr. Bonet. Font: elaboració pròpia

o El C/de l’Urgell, en el seu tram de connexió entre les urbanitzacions de Can Costa i
Pinedes del Vallès
o Al C/Ctra. de Palaudàries, en el seu tram de connexió amb el municipi de Palau-Solità i
Plegamans, la vorera s’està executant en l’actualitat. En la resta de trams, no disposa de
vorera en un dels costats.
o La connexió de les urbanitzacions de ponent amb el centre urbà, els vials C/Francesc
Macià i C/Camí del Turó entre la rotonda i el C/Roger de Flor no disposen de vorera en un
dels costats
o L’accés a Can Montcau des de la BV-1432, de recent execució tampoc disposa de vorera.
Ara mateix no té sentit donat que la BV-1432 tampoc en disposa, però si s’acaba executant
l’itinerari per modes no motoritzats associat a la via projectat no es podrà fer l’accés a peu a
Can Montcau des d’aquesta via (especialment per vianants provinents de Granollers, donat
que l’accés des del nucli urbà de Lliçà d’Amunt s’està treballant a través del camí Masia de
Can Montcau.

Figura 55.

Plànol 2.1, full 3. Amplada lliure de les voreres. Font: elaboració pròpia.
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Amplada total
Les amplades totals es corresponen bastant amb les amplades lliures vistes a l’apartat anterior. Cal
destacar però, els següents vials:
-

Al barri de Ca l’Oliveres, al nord del nucli urbà, entre el C/del Tenes i el C/Mallorca la majoria de
les voreres compten amb amplades totals que oscil·len entre 1,3 i 2 m. Tot i així, com s’ha vist a
l’apartat d’amplades lliures, hi ha molts carrers que són inaccessibles. El motiu és la mala
col·locació dels elements urbans, com l’enllumenat públic o l’arbrat, que en compte de situar-se en
els extrems de les voreres s’han col·locat massa centrats.

Figura 58.

-

Figura 56.

-

També cal destacar el C/ de l’Energia, on les voreres a banda i banda tenen amplades del voltant
de 2 metres. Tot i així, els vehicles hi aparquen a sobre, fent-les inaccessibles. En aquest cas,
però, no es talla el trànsit de pas dels vianants (és un carrer sense sortida) i caldria resoldre’l en
cas que es donessin situacions de perill.

Presència d’elements que obstaculitzen el pas dels vianants a l’Av. dels Països Catalans al nord del
C/Tenes. Font: elaboració pròpia

Al mateix barri de Ca l’Oliveres, però entre el C/Tenes i el C/Aliança, excepte el C/Barcelona la
majoria dels carrers perpendiculars a la BV-1602 compten amb voreres d’amplada inferiors o iguals
a un metre. L’Av. Països Catalans sí que compta amb voreres d’amplada superior, però la mala
col·locació dels elements les fa inaccessibles

Figura 57.

-

Voreres del C/ Baronia de Montbui. Font: elaboració pròpia

Voreres inaccessibles al C/Tenes i a l’Av. dels Països Catalans. Font: elaboració pròpia

El mateix passa als carrers del barri de Sant Baldiri, al sud del nucli urbà. L’amplada total de les
voreres oscil·len entre 1,3 i 1,5 metres, però la presència d’enllumenat, pals d’electricitat i arbrat les
fa inaccessibles. A la part central oest del barri , en canvi, les amplades totals es troben al voltant
d’1,3 metres, amb trams d’1,1 metres. En aquests casos qualsevol element ja redueix l’amplada
lliure de la vorera per sota dels 90 cm i la fa inaccessible. Cal remarcar que és un entorn escolar,
tot i no ser la principal via d’accés.
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Passos de vianants i guals
Els passos de vianants es concentren al voltant de la xarxa d’itineraris principals de vianants del municipi i
dels equipaments, a totes les interseccions tant al nucli urbà (on quasi tots els carrers en formen part) com
a les urbanitzacions (veure figura 60). També es destaca la presència de passos en quasi totes les 150
parades de transport públic de què disposa el municipi.
Nucli urbà
Tots els passos de vianants del nucli urbà tenen els guals adaptats, amb les següents excepcions:
-

Algun punt el barri de Sant Baldiri. Cal tenir en compte que és un àmbit escolar i els guals són
necessaris especialment per als cotxets dels nens petits

-

El C/Folch i Torres en gairebé la seva totalitat, tot i ser un dels itineraris principals per als vianants,
ja que dona accés a equipaments, escolars, culturals i socials

-

El tram nord de l’Av. Països Catalans, entre C/Aliança i C/Formentera

Pel que fa als passos elevats*, aquests no abunden al nucli. Se’n localitza un al C/Jaume I davant de
l’escola i alguns més a la zona nord del Pla per evitar que els vehicles circulin per la xarxa viària de caire
local
Urbanitzacions
En les vies principals d’algunes urbanitzacions predominen els passos amb els guals adaptats, mentre que
n’hi ha d’altres que no els tenen adaptats o simplement no hi ha pas:
Guals adaptats

-

Can Roure

-

Pineda feu

Guals no adaptats

-

La Cruïlla

-

Ca l’Esteper

-

El Pinar

-

Can Salgot

-

Ca l’Artigues

-

Can Lledó

-

Molí d’en Fonolleda

-

Mas Bo

-

Can Montcau

-

Can Xicota

Sense passos

-

Can Rovira

-

Can Farell

Passos elevats*

-

Can Costa

-

Palaudalba

-

Pinedes del Vallès

-

Can Xicota

* La major part dels passos elevats del municipi compleixen únicament la funció de reduir la velocitat de
circulació dels vehicles motoritzats, sense tenir en compte l’accessibilitat pel vianant. Amb aquest criteri,
quasi tots els passos elevats són inaccessibles per a persones de mobilitat reduïda, donat que la unió amb
la vorera no es produeix a nivell. A l’apartat dels elements reductors de la velocitat del vehicle privat
s’entrarà en més detall.
Figura 59.

Plànol 2.1, full 4. Amplada total de les voreres. Font: elaboració pròpia.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 36

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

37

L’orografia
Els requeriments i consideracions relatives al pendent venen determinades per l’Ordre VIV/561/2010, per
la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a
l’accés i utilització dels espais públic urbanitzats.
El pendent longitudinal d’un itinerari per ser considerat accessible per a vianants no ha de superar el 6%.
En trams de fins a 3 metres de longitud l’ordre estableix que es podrà assolir un pendent màxim del 10% i
en trams de fins a 10 metres un màxim del 8%. L’Ordre també indica que en les zones urbanes
consolidades, quan no sigui possible el compliment d’algunes de les condicions mencionades, es
plantejaran les solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat.

Com es pot veure, la major part de la xarxa és accessible des del punt de vista del pendent, especialment
al nucli urbà, on només alguns vials del barri de Sant Baldiri presenten pendents majors al 6%. A les
urbanitzacions, en canvi, hi ha molts vials que presenten pendents superiors al 6% i bastants amb
pendents superiors al 8%.
Xarxa secundària de vianants
Pel que fa a la resta de la xarxa per als vianants, localitzada principalment a les urbanitzacions, cal
destacar que els condicions depenen bastant de la localització. En concret:
Figura 60.

Plànol 2.1, full 4. Passos de vianants. Font: elaboració pròpia.

Can Rovira Nou i Vell
A Can Rovira la majoria dels carrers disposen de voreres que compten amb una amplada que oscil·la
entre 1 i 1,2 metres, però la presència d’enllumenat públic, senyalització, pals de serveis i arbrat les fa
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inaccessibles segons els estàndards abans vistos. També hi ha trams amb la vorera deteriorada o
directament sense executar.

-

El sector sud, amb voreres més estretes i inaccessibles degut a la presència de d’elements a sobre
i sense passos de vianants senyalitzats fora del C/de Ca l’Artigues ja analitzat.

Pel que als passos de vianants, són habituals a Can Rovira Nou (no adaptats) però no a Can Rovira Vell,
on només és localitzen (adaptats) a la zona més occidental (de més recent execució o reforma). En aquest
àmbit les voreres també són més amples arribant al metre i mig en alguns carrers.

En aquesta urbanització també es detecta un pendent elevat entre el sector nord i sud.

Palaudalba

La xarxa de Can Farell presenta voreres molt amples i accessibles de més d’1,5 metres, encara que també
es troba algun tram sense vorera. En canvi no presenta cap pas senyalitzat, a més de ser un dels àmbits
amb el pendent més pronunciat del municipi.

A Palaudalba les voreres solen ser molt estretes, d’entre 70 i 90 cm, i només tenen la funció de suportar
els elements de mobiliari urbà. També hi ha trams llargs sense vorera. Pel que fa als passos de vianants,
no n’hi ha exceptuant al C/Segre, ja analitzat en el punt anterior.

Can Farell

Pineda Feu i el Pinar

A Can Roure les voreres ronden el metre d’amplada total, la majoria de les quals són inaccessibles.
Tampoc es localitza cap pas de vianants fora de la xarxa principal.

La xarxa considerada com a secundària a les urbanitzacions de Pineda Feu i el Pinar compten amb
voreres amples i accessibles, d’entre 1 i 2 metres, i passos de vianants senyalitzats i adaptats en algunes
de les interseccions. També hi ha alguns passos elevats que compleixen més la funció de reguladors de la
velocitat dels vehicles.

Can Salgot, Can Lledó i Mas Bo.

Can Xicota

En aquest àmbit la majoria de voreres tenen amplades totals que oscil·len entre 1 i 1,5 metres, de manera
que, tot i la presència d’elements urbans, compten amb amplades lliures accessibles.

A Can Xicota les amplades de vorera són variables, però solen estar al voltant d’1 metre d’amplada. Tot i
que hi ha trams accessibles, la majoria no tenen amplada lliure suficient principalment per la col·locació
d’elements al mig de la vorera (pals de serveis, enllumenats i senyalització).

Can Roure

Pel que fa als passos de vianants, estan senyalitzats tant vertical com horitzontalment en algunes de les
interseccions de la xarxa secundària, encara que la majoria no disposen de guals adaptats

Pel que fa als passos de vianants, se’n localitzen en moltes interseccions, principalment les ubicades als
carrers C/Aneto i C/Pica d’Estats, on n’hi ha d’elevats.

Pinedes del Vallès i Can Costa
Tant a Pinedes del Vallès com a Can Costa la gran majoria de les voreres són estretes, d’amplada total
inferior a 0,9 metres. De fet la connexió entre ambdues urbanitzacions no disposa de vorera. Només el Pg.
Sant Valerià, a Pinedes del Vallès compta amb voreres amples.
En aquestes urbanitzacions tampoc s’hi ubiquen passos de vianants. De totes maneres, els pendents
pronunciats de Pinedes del Vallès dificulten molt el desplaçament a peu.
Ca l’Esteper
A Ca l’Esteper les amplades de vorera són molt variables, amb algun llarg tram sense vorera (C/Isidre
Nonell) i d’altres amb vorera d’1,5 metres d’amplada (algun tram del C/Lluís Domènech), de manera que
aquelles voreres amb amplades d’1 metre o inferiors (la majoria) no són accessibles.
Pel que fa als passos de vianants de la xarxa secundària, aquests es localitzen (adaptats) en algunes de
les interseccions dels vials per on discorre la línia del bus A1. En aquesta urbanització també es troba un
pendent pronunciat en alguns carrers.
Ca l’Artigues
La xarxa secundària de Ca l’Artigues es pot diferenciar en tres sectors, separats pel C/de Ca l’Artigues:
-

El sector nord – est, al voltant de l’escola: l’amplada total de les voreres oscil·la entre 1 i 1,5 metres,
la majoria amb amplada lliure accessible. Es localitzen passos de vianants senyalitzats i adaptats
en moltes interseccions

-

El sector nord – oest, al voltant del C/Cerdanya i el C/Urgell. Presenta voreres amb amplades
lleugerament inferiors i alguns trams no accessibles per presència d’enllumenat o vegetació. No
compta amb quasi cap pas de vianants senyalitzats fora del C/Cerdanya i el C/Urgell, ja vistos a
l’anàlisi de la xarxa principal.

La connexió de la urbanització amb la BV-1432 disposa d’una vorera accessible (d’1m d’amplada) al costat
oriental de la calçada.
Raval d’en Xicota
A Raval d’en Xicota, en canvi, mentre que la majoria de les voreres són accessibles (amb amplades
superiors als 1,5 metres) i els passos són adaptats, les connexions amb la BV-1432 i amb Can Xicota no
disposen de vorera.
Can Pedrals, Les Oliveres, Can Franquesa
Les urbanitzacions més orientals, al costat oest de la C-17 no disposen de vorera ni passos de vianants.
Cal tenir en compte que alguns vials no estan asfaltats i que l’únic accés possible és a través de la C-17
(sense tenir en compte els camins d’ús privat.
Can Montcau
La infraestructura que suporta el mode a peu compleix tots els criteris locals d’accessibilitat aprofitant la
recent execució del sector: passos de vianants adaptats (amb un pas elevat, voreres amb amplada lliure
accessible, d’entre 1,8 i 2,5 metres, itineraris no interromputs (quan no hi ha vorera adjunta a la calçada
l’itinerari segueix un traçat diferent), etc. Tot i així, en l’actualitat encara falta un itinerari totalment
accessible de connexió entre el sector i la resta de nuclis urbans
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Com ja s’ha comentat, les dimensions, les condicions orogràfiques i urbanístiques del municipi fan que els
desplaçaments a peu no tinguin un volum especialment rellevant ni tan sols a nivell intern.

2.3.2. Demanda
Amb les dades obtingudes en els aforaments del treball de camp, vistos a l’apartat 1.4, s’ha creat una
aranya d’intensitat de vianants. En aquesta es pot observar la intensitat mitjana diària de vianants en els
vials de la xarxa principal:

De l’anàlisi de la demanda a partir dels aforaments manuals realitzats a la campanya de treball de camp
(figura 61), s’extreu que:
-

El vial amb major intensitat de vianants és el C/Anselm Clavé (la travessera del municipi, BV-1602),
en el tram que discorre entre la intersecció amb el C/Torrent Merdanç i la intersecció amb el C/Lluís
Companys. Els motius principal d’aquest volum són:
o Per una banda els elements de generació i atracció de desplaçament, com la parada
principal de bus interurbà, els itineraris d’accés a l’escola i l’institut, l’Ajuntament i els
comerços.
o La manca d’alternatives per als desplaçaments en direcció nord – sud. Només l’Avinguda
dels Països Catalans, ja allunyada del centre, podria complir aquesta funció.
Amb aquests paràmetres, s’ha enregistrat una intensitat mitjana d’uns 2.300 vianants diaris, un
valor baix per a un municipi de 15 mil habitants, però que s’entén des de la configuració actual
del municipi. La majoria d’aquests desplaçaments, un 58%, es donen en sentit sud.
Pel que fa a la distribució per voreres, cal destacar que la gran majoria dels desplaçaments es
donen per la vorera de ponent (oest), amb quasi un 72% dels desplaçaments.

Figura 62.

Figura 61.

Plànol 2.2, full 2. Intensitat de vianants en dies feiners. Font: elaboració pròpia.

Esquema de l’ús de les voreres en el tram de més IMD del municipi, al C/Anselm Clavé davant de l’Ajuntament. Font:
elaboració pròpia a partir de Google Earth

Tal com es veu a la figura 63 (a la dreta), aquesta vorera presenta millors condicions per al
desplaçament a peu, amb amplades lliures superiors als 2,5 metres. La presència de la
parada en sentit Barcelona, amb una alta demanda de passatgers, també afavoreix l’ús
d’aquesta vorera.
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o L‘Av. dels Països Catalans, en el tram entre el Parc de la Vall de Tenes i el Camp de
Futbol. Cal destacar que el parc concentra un gran nombre de desplaçaments a partir de
les 6-7 de la tarda, de gent que surt a fer esport o a passejar.
o El C/Jaume l i el C/Torrent Merdanç, d’accessos a l’escola i institut, respectivament. Com
s’ha dit anteriorment, un tram del C/Torrent Merdanç no disposa d’un espai segregat per
modes, de manera que es dona la convivència dels vianants (especialment adolescents
que caminen entre l’institut i la parada d’autobús, situada al costat del C/Anselm Clavé) i els
vehicles a motor. Tot i que fins ara no hi ha hagut cap accident, aquesta situació no és la
ideal i s’hauria de corregir.
o El C/Sala Ambrós, paral·lel al C/Anselm Clavé entre el C/Torrent Merdanç i C/Pau Claris.
Figura 63.

Voreres de llevant i de ponent del C/Anselm Clavé a l’alçada de l’Ajuntament. Font: Google Earth

També és interessant realitzar aquesta anàlisi per al C/Baronia de Montbui, perpendicular al
C/Anselm Clavé i d’accés a l’escola i el pavelló. Tal i com es pot veure a la figura 64, en hora punta
d’entrada a l’escola (entre 8 i 9h), un 67% dels vianants (pares amb nens, principalment) es
desplacen per la vorera nord (segons l’anàlisi de l’oferta, 1,6 metres d’amplada lliure), mentre que
el 33% restant ho fa per la vorera sud (1,3 metres d’amplada lliure). Cap de les dues voreres
compleixen els mínims establerts (1,8 m) i, per tant caldria, com a mínim en la vorera més
carregada, amplades superiors, especialment tenint en compte els usuaris habituals de la vorera
(infants, avis, cotxets, etc.).

La resta de vials no tenen una IMD destacable. Fora del nucli es detecten, per això, alguns punts
que tenen una intensitat lleugerament superior, que es corresponen amb les centralitats descrites
en els apartats inicials. En concret:
o A l’entorn de Palaudalba – Can Roure, els trams dels vials entre l’escola, el bar – forn i el
supermercat.
o A Ca l’Artigues, el C/Matarranya, entre el Mercat i l’escola
o A la Cruïlla, entre el CAP/Supermercats i la parada interurbana

2.3.3. Diagnosi
RESPECTE A LA CONTINUÏTAT I LA PERMEABILITAT DELS ITINERARIS
Barrera físiques artificials. Permeabilitat territorial
Lliçà d’Amunt compta amb una xarxa viària d’IMDs importants relativament extensa, les quals exerceixen
de barreres físiques per als desplaçaments a peu. En concret:
En sentit nord-sud
-

L’autovia de l’Ametlla o C-17, amb 65 mil vehicles/dia, és la principal barrera física artificial del
municipi, totalment impermeable pels vianants a excepció de les dues interseccions amb la xarxa
viària, la C-1415b (ja fora del municipi) i la BV-1432.
o La intersecció amb la C-1415b, al municipi de Canovelles. És una rotonda a diferent nivell
que compta amb passos de vianants a totes les sortides. Cal dir que la C-1415b no disposa
de vorera en cap punt de la trama no urbana al municipi de Lliçà d’Amunt, de manera que
els desplaçaments a peu per aquesta via no són viables.

Figura 64.

Esquema de l’ús de les voreres al carrer Jaume I, en el tram d’accés des del C/Anselm Clavé. Font: elaboració
pròpia a partir de Google Earth

-

També amb IMDs de vianants importants, però a menor escala, sobresurten la continuació sud del
C/Anselm Clavé i el C/ Rafael de Casanova, amb intensitats d’entre mil i 2 mil desplaçaments a
peu diaris.

-

Finalment, ja per sota dels mil desplaçaments a peu diaris, es destaquen:

o La intersecció amb la BV-1432. És un sistema de dues rotondes a diferent nivell. En aquest
cas no es compta amb cap pas de vianants. Igualment que el cas anterior, cal dir que la
BV-1432 no té vorera en cap punt de la trama no urbana al municipi de Lliçà d’Amunt, de
manera que els desplaçaments a peu per aquesta via no són considerables. Tot i així hi ha
projectat un itinerari per modes no motoritzats que haurà de resoldre aquest problema.

o El C/Folch i Torres, d’accés a la biblioteca, al casal i a un institut
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Interseccions en rotonda a diferent nivell de la C-1415b (esquerra) i la BV-1432 (dreta) amb la C-17. Font:
google Earth.

El C/Anselm Clavé o BV-1602. La travessera del municipi compta amb IMDs d’entre 8 i 12 mil
vehicles/dia depenent del tram. Presenta passos de vianants en la majoria de les interseccions del
nucli urbà així com 8 cruïlles semaforitzades. En aquest sentit es troben a faltar passos en la
intersecció amb la BV-1432 (es troben a 40/50 metres de la cruïlla) i en la intersecció amb el
C/Costa de Can Puig. Pel que fa a la zona menys urbana no es troben passos entre la Cruïlla i el
Pla.

En sentit est-oest
-

La C-1415b. Compta amb IMDs d’entre 10 i 15 mil vehicles depenent del tram. No presenta passos
de vianants excepte en el tram que discorre per la Cruïlla

-

La BV-1432. Compta amb IMDs d’uns 15 mil vehicles. No presenta passos de vianants excepte en
la intersecció amb l’Av. dels Països Catalans i la rotonda d’accés a Can Xicota

Figura 66.

Xarxa viària principal, barreres pels desplaçaments a peu. Font: elaboració pròpia

No continuïtat dels itineraris de vianants. Connectivitat
Per als desplaçaments de llarga distància, el municipi compta amb alguns itineraris de vianants
interromputs. Tot i així, la majoria d’aquests itineraris discontinus estan planificats o es troben en procés
d’execució:
1. La connexió entre el nucli de Lliçà d’Amunt i Granollers, a través de la via BV-1432. Actualment no
disposa de cap espai dels vianants però ja hi ha un projecte supervisat per la Diputació de
Barcelona.
2. La connexió entre el nucli urbà de Lliçà d’Amunt i la urbanització de Can Xicota. Actualment hi ha
un camí no asfaltat que surt del C/Tenes que està previst que incorpori una vorera.
3. La connexió del nucli urbà amb Can Montcau. Està projectat pel camí de Montcau
4. La connexió des del sector de Can Malé amb les urbanitzacions de ponent. Està previst l’enllaç
amb el nou desenvolupament del sector.
5. La connexió amb Palau-Solità i Plegamans, a través de la ctra. de Palaudàries. En l’actualitat
s’està executant la vorera el costat nord, també d’accés a la deixalleria.
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6. La connexió entre les urbanitzacions de Can Costa i Pinedes del Vallès
També es detecten algunes discontinuïtats d’itineraris menys rellevants, donat que l’orografia i les
distàncies no faciliten aquests desplaçaments a peu. Aquests són:
a. La connexió entre Can Salgot i Ca l’Artigues a través de Pinedes del Vallés, passant pel Pg. de
Sant Valerià, hi ha trams sense vorera.
b. La connexió de Ca l’Artigues amb Santa Eulàlia de Ronçana o Caldes de Montbui, el C/Camí de
Ca l’Artigues tampoc té vorera. Tot i així, la seva continuació pel municipi de Santa Eulàlia i
l’enllaç amb la C-1415b tampoc disposa d’un espai destinat a l’ús dels vianants.

b

1

2

a

Figura 68.

-

Figura 67.

Planta i imatges del tram del C/Anselm Clavé d’accés a l’església. Font: elaboració pròpia a partir de
Google Earth.

El C/Torrent Merdanç, com s’ha comentat no disposa d’un espai segregat per als vianants. Tot i
que sí que poden desplaçar-se per l’esplanada, cal tenir en compte que es tracta de l’itinerari
d’accés a l’institut des del centre (i les parada de bus en algunes expedicions). Aquest tram compta
amb IMDs importants tant de vianants (uns 500 desplaçaments diaris, principalment adolescents)
com de vehicles motoritzats (uns 1.500 vehicles diaris).

Itineraris de vianants discontinus projectats. Font: elaboració pròpia

A nivell local, també es detecten discontinuïtats que dificulten el desplaçament a peu:
-

A l’accés nord al nucli urbà a través del C/Anselm Clavé, hi ha un tram que no disposa de vorera
ni de pas de vianants, de manera que l’accés a peu no es pot realitzar en condicions òptimes de
seguretat. Es tracta de la intersecció amb el C/Costa Can Puig, d’accés a l’església.
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o Enllaç centre/Ca l’Esteper/Can Salgot. El punt d’enllaç a través del C/Ramon Llull i les
interseccions amb els vials C/Sot (Lliçà de Vall), C/Josep Llimona i el C/Josep Lluís
Domènech i Muntaner (Ca l’Esteper).

Figura 69.

-

La intersecció entre les vies BV-1602 (C/Anselm Clavé) i la BV-1432 (ctra. de Granollers) només té
continuïtat per la vorera oest. El costat est no presenta pas de vianants i la vorera acaba
abruptament. Cal tenir en compte que ens trobem en el sector del centre que es desenvoluparà a
mig termini.

Figura 70.

-

Esplanada del C/Torrent Merdanç d’accés a l’institut i parades més properes. Font: Google Earth
Figura 71.

Discontinuïtat a l’itinerari de connexió entre Can Salgot, Lliçà de Vall, Ca l’Esteper i al Nucli urbà. Font: Google Earth

o A la rotonda d’accés a Can Xicota, només hi ha voreres a l’entorn de la rotonda i el carrer
d’accés a la urbanització. El vial principal, la BV-1432 d’accés a Granollers no disposa
d’espai pels vianants (com ja s’ha vist anteriorment).

Esplanada del C/Torrent Merdanç d’accés a l’institut i parades més properes. Font: Google Earth

A les urbanitzacions, també es troben punts de discontinuïtat a la xarxa de connexió entre elles:

Figura 72.

Discontinuïtat de l’itinerari a la connexió entre Can Xicota i la BV-1432. Font: Google Earth
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Temps de recorregut per accedir als punts d’interès més destacats
Com s’ha dit, les distàncies al municipi no conviden als desplaçaments a peu ni tant sols a nivell intern:
-

Al nucli urbà, tot i que, a priori, es tracten de distàncies assequibles a peu (1,5 km entre els
extrems) els pendents transversals i la tradició del vehicle a motor fan que una part dels
desplaçaments es realitzi en cotxe.

-

Les urbanitzacions es troben molt separades del nucli urbà, no hi ha quasi cap urbanització que es
consideri accessible des del centre segons els estàndards de distància considerats. Cal considerar
també l’accentuada orografia en la zona de ponent, que encara dificulten més els desplaçaments a
peu.

Figura 74.

Manca de passos de vianants al C/Anselm Clavé. Font: Google Earth

Urbanitzacions
A les urbanitzacions hi ha manca de passos de vianants en moltes de les interseccions. Pel que fa a la
xarxa principal de vianants considerada, la majoria de les interseccions disposen d’almenys un vial amb
pas de vianants. Les interseccions que no en tenen són:
Figura 73.

Temps de recorregut a peu entre les urbanitzacions i el nucli urbà. Font: elaboració pròpia

A nivell intermunicipal, la relació de mobilitat a peu entre urbanitzacions és, com en la majoria de municipis,
quasi bé nul·la.

-

A Ca l’Esteper i Ca l’Artigues, la intersecció del C/Ramon Cases amb els diferents carrers, no
disposen de passos de vianants en el recorregut d’accés a Ca l’Artigues.

-

A Can l’Esteper i Can Salgot, la intersecció del C/Ramon Llull amb els diferents carrers, no
disposen de passos de vianants en el recorregut d’accés a Can Salgot.

Falta de passos de vianants
Nucli urbà

Pel que fa a la resta de la xarxa, es troben a faltar passos de vianants a les urbanitzacions de Pinedes del
Vallès, Can Farell, Palaudalba i Can Roure.

Al nucli urbà es troben a faltar els següents passos de vianants:
-

Al C/Anselm Clavé, com ja s’ha comentat, manquen passos a la intersecció amb el C/Camí de Can
Puig i la intersecció amb la ctra. de Granollers.

-

Al C/Folch i Torres, la intersecció amb el C/Perpinyà.
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o El C/de l’Urgell, en el seu tram de connexió entre les urbanitzacions de Can Costa i
Pinedes del Vallès
o Al C/Ctra. de Palaudàries, en el seu tram de connexió amb el municipi de Palau-Solità i
Plegamans, la vorera s’està executant en l’actualitat. En la resta de trams, no disposa de
vorera en un dels costats.
o La connexió de les urbanitzacions de ponent amb el centre urbà, els vials C/Francesc
Macià i C/Camí del Turó entre la rotonda i el C/Roger de Flor no disposen de vorera en un
dels costats
o L’accés a Can Montcau des de la BV-1432, de recent execució tampoc disposa de vorera.
Ara mateix no té sentit donat que la BV-1432 tampoc en disposa, però si s’acaba executant
l’itinerari per modes no motoritzats associat a la via projectat no es podrà fer l’accés a peu a
Can Montcau des d’aquesta via (especialment per vianants provinents de Granollers, donat
que l’accés des del nucli urbà de Lliçà d’Amunt s’està treballant a través del camí Masia de
Can Montcau
Pel que fa a les voreres en mal estat, es destaquen principalment:

Figura 75.

-

Al nucli urbà, els carrers del barri de Sant Baldiri, Baronia de Montbui (un tram sense asfaltar,
C/Progrés, C/Llibertat, C/Esperança i C/Fàbrica (sense asfaltar).

-

Alguns trams de l’itinerari de vianants associat a la BV-1602 entre la Cruïlla i el nucli

Manca de passos de vianants a les urbanitzacions de la xarxa principal de vianants. Font: elaboració pròpia

Inexistència o mal estat de les voreres
Pel que fa a la inexistència de voreres:
-

En general, les vies d’àmbit supramunicipal no disposen de voreres en els seu tram interurbà. És el
cas de:
o La C-1415b només compta amb vorera a l’àmbit de la Cruïlla
o La BV-1432 només compta amb vorera en el tram del pont entre l’Av. dels Països Catalans
i el C/Bosc de la Riera i al rotonda de Can Xicota

Figura 76.

-

Trams de l’itinerari per a vianants del BV-1602 en mal estat. Font: elaboració pròpia

A les urbanitzacions, l’estat de les voreres (i la calçada) és molt diferent depenent de la localització:
o A les urbanitzacions de Can Farell i alguns trams de Pinedes del Vallès l’estat de la
infraestructura en algun tram és especialment dolent, amb paviment trencat, sotracs, forats,
etc.

o L’autovia C-17
o A la BV-1602, en el seu tram menys urbà, un costat no disposa d’espai pels vianants
-

Al nucli urbà, El C/Bonet, paral·lel a la BV-1432, no compta ni amb vorera ni amb voral. Tampoc hi
ha vorera en alguns vials del sud, com un tram del C/Baronia de Montbui, i el C/Llibertat.

-

A les urbanitzacions:
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l’enllumenat i, especialment, l’arbrat, fan que les voreres tinguin amplades lliures molt
inferiors als 90 cm.
o Al barri de Sant Baldiri, la vorera nord del C/Francesc Macià i del C/Sant Baldiri, així com
la vorera oest del C/Baronia de Montbui, presenten amplades totals del voltant d’1 metre i
compten amb elements al mig de les mateixes.
o Al barri de Sant Baldiri, al sud, la majoria dels carrers: C/Progrés, C/Esperança i
C/Llibertat. També alguns trams de la vorera del C/Indústria. En aquests casos passa el
mateix que a Sant Baldiri, la presència de l’enllumenat converteix les voreres en
inaccessibles.
Figura 77.

A les Urbanitzacions:
o La via principal de Palaudalba, el C/Segre, ambdues voreres presenten amplades lliures
inferiors als 0,90 metres.

Voreres i calçades en mal estat a Can Farell i Pinedes del Vallès. Font: elaboració pròpia

o Les urbanitzacions de Can Salgot, Ca l’Artigues i Ca l’Esteper compten amb zones en bon
estat, d’execució/manteniment recent i d’altres en mal estat

o Les vies principals de connexió de la urbanització de Ca l’Esteper, el C/Josep Llimona i el
C/Ramon Llull.
o A Ca l’Artigues, el tram menys urbà del vial de connexió C/Ramon Cases, el C/Cerdanya i
el C/Urgell. A la connexió nord, no urbana, s’ha executat un itinerari protegit amb peces de
goma que té una amplada al voltant dels 90 cm.
o Els vials principals de Pineda del Vallès, C/Amadeu Vives, C/Juli Garreta, C/Enric
Morera, C/Pep Ventura i C/Lluís Domènech i Montaner.
Pendent dels carrers
La major part de la xarxa és accessible des del punt de vista del pendent, especialment al nucli urbà, on
només alguns vials del barri de Sant Baldiri presenten pendents majors al 6%. A les urbanitzacions, en
canvi, hi ha molts vials que presenten pendents superiors al 6% i bastants amb pendents superiors al 8%.

Figura 78.

Voreres i calçades en bon estat a Can Salgot. Font: elaboració pròpia

o A Can Montcau i els voltants de la Cruïlla l’estat de la infraestructura és bo en general
o La resta d’urbanitzacions no es destaca per l’estat de les voreres, però tampoc requereixen,
excepte alguns punts fora de la xarxa principal de manteniment immediat

Aparcament il·legal en vorera
La gran quantitat d’oferta del municipi fa que no es donin quasi casos d’aparcaments il·legals en vorera, ni
tan sols al nucli urbà. Els únics casos destacats són:
-

El C/ de l’Energia, al polígon Molí d’en Fonolleda, on els vehicles aparquen a sobre de les voreres,
fent-les inaccessibles. En aquest cas, però, no es talla el trànsit de pas dels vianants (és un carrer
sense sortida) i caldria resoldre’l en cas que es donessin situacions de perill.

-

El C/Bonet, tot i no disposar de vorera, els cotxes aparquen als vorals fent-los, si cap, menys
inaccessibles.

RESPECTE A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT PER A PMR
Amplada de voreres
Pel que fa a l’amplada de les voreres, s’han detectat trams amb amplades inferiors a 90 cm, el valor
d’accessibilitat mínim considerat. Aquests són:
-

Al nucli urbà:
o A la zona nord, la majoria dels vials perpendiculars a la BV-1602 presenten voreres
inaccessibles per amplada en un o ambdós costats. És el cas del C/Formentera (2
costats), C/València (1 costat), C/Tenes (1), C/Lleida (2), C/Tarragona (2) i C/Girona (1).
La majoria de les voreres d’aquests carrers presenten amplades totals del voltant d’1 metre,
així que la presència de qualsevol fanal o altres elements les fa inaccessibles.
o També a la zona nord, molts trams de l’Av. Països Catalans, tant pel costat est com per
l’oest. En aquest cas les amplades totals són superiors, però la mala ubicació de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 46

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

47

-

Al nucli urbà els passos no adaptats només es localitzen al barri de Sant Baldiri (C/Almogàvers,
C/Baronia de Montbui i C/Jaume I) i al barri de Ca l’Oliveres i el Pla (Av. dels Països Catalans,
C/Folch i Torres i C/Tenes).

-

A les urbanitzacions els passos sense gual es localitzen a:
o A Can Rovira Nou i Vell, quasi tots els passos de vianants
o A Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó, excepte alguns del Pg. Sant Valerià
o A Ca l’Esteper, tots els passos de vianants
o A Ca l’Artigues, la majoria de passos excepte als vials (C/Cerdanya, C/Matarranya i el
C/L’Alcatén)

Pel que fa als passos elevats, cal remarcar que molts d’ells són inaccessibles. És a dir, el desnivell entre la
vorera i el final del pas no permet l’accés per a persones PMR. És el cas de:
Figura 79.

Vehicles aparcats al voral del C/Bonet. Font: Google Earth

Passos elevats inaccessibles

Passos elevats accessibles

Palaudalba (3 passos)

Pineda Feu (4 passos)

Can Salgot (4 passos)*

La Cruïlla/El Pinar (5 passos)

Ca l’Esteper (2 passos)

El Pla (5 passos)

Ca l’Artigues (2 passos)

Ca l’Artigues (1 pas)

Can Xicota (2 passos)

Pinedes del Vallès (1 pas)

Obstacles a les voreres
Com ja s’ha vist a l’apartat d’oferta, un dels grans problemes d’accessibilitat és la mala col·locació dels
elements de serveis i vegetació: les voreres solen tenir amplades suficients, però la ubicació d’aquests
elements al centre de la vorera no permet el creuament ni l’accés a peu a tots els usuaris. Es destaquen:
-

Per mala col·locació del arbrat: El cas més significatiu és el tram nord de l’Av. dels Països
Catalans, on hi ha zones on directament no es pot circular a peu.
Per mala col·locació de l’enllumenat o pals de serveis: Al barri de Sant Baldiri i el Pla/les Oliveres la
major part dels carrers presenten fanals, pals d’electricitat o de telefonia bastant centrats. Aquells
carrers amb amplada total superior són accessibles, mentre que la resta no ho són. A les
urbanitzacions, la majoria dels vials presenten obstacles degut a la poca amplada de les voreres a
excepció de gran part de la xarxa principal d’itineraris dels vianants. En concret al voltant de les
centralitats i de les principals de connexió de les urbanitzacions Passeig Sant Valerià i Passeig
Can Salgot (Can Salgot, Can Lledó, Mas Bo), C/Pollancre i C/Creu d’en Baduell (Can Rovira),
C/Ramon Llull (Ca l’Esteper), C/Ca l’Artigues (Ca l’Artigues), C/de les Orenetes (Pineda Feu ), la
majoria dels carrers de la urbanització del Pinar i C/Camí de la Pineda es considera que no hi ha
obstacles degut a la gran amplada de les voreres.

Nucli – Sant Baldiri (1 pas)
*passos elevats que han desaparegut durant la redacció de l’estudi
Taula 22.

Passos elevats accessibles i inaccessibles a Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

Guals de vianants no adaptats al Codi d’accessibilitat
Al municipi de Lliçà d’Amunt la major part dels passos de vianants no tenen guals, tal com es veu en la
següent taula:
Tipus
Passos adaptats
Passos sense gual
Passos elevats
TOTAL
Taula 21.

Número
176
208
35
419

Figura 80.

Exemples de passos de vianants inaccessibles (Can Xicota) i accessibles (El Pla). Font: Google Earth i
elaboració pròpia

Escales sense alternatives per a PMR

Nombre i tipologia dels passos de vianants del municipi. Font: elaboració pròpia

La distribució d’aquests passos s’ha vist a la descripció de l’oferta:

Al municipi hi ha diferents itineraris amb trams d’escales, alguns dels quals no tenen alternatives pròximes
per a PMR. És el cas de:
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-

C/Mossèn Cinto Verdaguer: El tram entre el C/Anselm Clavé i Plaça Catalunya, que compta amb
un pendent important i no té alternativa per a PMR.

RESPECTE A LA PROTECCIÓ DELS ITINERARIS
Insuficiència de carrers amb prioritat per a vianants (ZPI)
Actualment, al nucli urbà de Lliçà d’Amunt la zona de prioritat de vianants existent es troba al casc antic,
entre el C/Costa Can Puig i el C/Dr. Bonet. Aquest àmbit s’hauria d’ampliar amb altres zones d’altes
intensitats de vianants, punts d’inseguretat viària o zones d’accés a equipaments de col·lectius d’especial
atenció (com escoles, instituts i locals socials o per a gent gran). En aquest context es podrien trobar:
-

El C/Jaume I – C/Baronia de Montbui, al barri de Sant Baldiri, a l’entorn de l’escola. Es tracta
d’una zona amb alta intensitat de vianants, principalment nens acompanyats o sols, en els horaris
d’entrada i sortida de l’escola. A més es tracta d’un vial amb IMDs del voltant de 5 mil vehicles
diaris.

-

El C/Torrent Merdanç, en el tram d’esplanada d’accés a l’institut. Actualment ja és un espai d’ús
compartit amb els modes motoritzats, però no hi ha cap tipus d’indicació que doni prioritat als
vianants.

-

El C/Folch i Torres, d’accés a la biblioteca, un institut, un locals social de gent gran entre d’altres.
Es tracta d’un vial de velocitat màxima limitada a 30, però es considera adient considerar-lo com
una ZPI, especialment en el context del desenvolupament del nou sector centre que considera la
continuació del C/Folch i Torres com un eix central del desplaçament a peu.

Fases semafòriques per al creuament de vianants
Figura 81.

-

Escales al C/Mossèn Cinto Verdaguer. Font: elaboració pròpia

C/Anselm Clavé: El tram entre el C/Anselm Clavé i el C/de la Metal·lúrgia, que compta amb un
pendent important i no té alternativa per a PMR.

Lliçà d’Amunt compta amb diverses cruïlles semaforitzades, que es distribueixen pels vials C/Anselm
Clavé (BV-1602) i l’Av. dels Països Catalans. En total es localitzen 10 semàfors associats a cruïlles i 3
exclusivament per permetre el pas de vianants. A aquests últims, que òbviament disposen de polsador,
se’ls han de sumar 3 grups semafòrics associats a cruïlles amb polsador:
Pel que fa a les fases semafòriques pels vianants, cal dir que totes les cruïlles semaforitzades del
C/Anselm Clavé tenen un sistema de prioritat per al transport públic, que activa el conductor de l’autobús
un cop s’aproxima a la intersecció. En aquests casos, la fase verda dels diferents semàfors de la cruïlla
s’allarga o s’escurça en funció de les necessitats del pas de l’autobús. Per a la resta de casos, la fase
verda dels vianants depèn de la cruïlla. El cas més destacat és el de la cruïlla entre el C/Anselm Clavé i el
C/Jaume I, d’accés a les escoles, on les fases semafòriques depenen de l’hora. En concret, en hora punta,
de portar i recollir els nens a l’escola, s’allarga la fase verda dels vehicles que circulen pel C/Jaume.
Aquesta fase es correspon amb la fase verda dels vianants que creuen el C/Anselm Clavé.

Figura 82.

Escales al C/Mossèn Cinto Verdaguer. Font: elaboració pròpia
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Figura 84.

Figura 83.

Interseccions al nucli urbà de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

Esquema de moviments a la C-1415b a l’alçada de la Cruïlla. Font: elaboració pròpia

El PLSV també destaca com a tram de concentració d’accidents el C/Anselm Clavé i la BV-1432 al seu
pas pel nucli urbà (entre el C/Formentera i el C/de la Fàbrica) degut a la confluència d’altes IMDs de les
diferents xarxes de transport.

Punts amb inseguretat per als vianants. Interacció entre els vianants i altres usuaris
En aquest apartat s’incorporen vials que ja s’han analitzat en profunditat a l’oferta i els apartats anteriors de
la diagnosi. És el cas de:
-

Esplanada del C/Torrent Merdanç

-

C/Dr. Bonet

L’actual Pla Local de Seguretat Viària de 2017, també destaca com a punt d’inseguretat viària, encara que
no exclusivament per als vianants, la carretera C-1415b al seu pas per La Cruïlla, entre la rotonda
intersecció amb la BV-1602 i el C/Passerell. En concret:
-

La presència de calçades laterals paral·leles que enllacen amb la C-1415b per diversos punts
permet massa moviments de vehicles concentrats en un petit tram amb dos passos de vianants. A
més, al ser ramals laterals, la visibilitat és reduïda.

-

Ens trobem en un punt de transició d’àmbit interurbà a àmbit urbà asimètric:
o L’accés oest compta amb una rotonda que funciona com a element regulador de la velocitat
o L’accés est és una via completament recta que presenta bandes sonores en mal estat i una
senyalització horitzontal i vertical de velocitat limitada a 50 km/h, el que es tradueix en
velocitats elevades. A més, el primer element que es troba el conductor a l’accedir a l’àmbit
és un pas de vianants que creua les 3 calçades (principal i dos laterals), amb espai de
descans entre elles.

Figura 85.

Punts i trams de concentració d’accidents. Font: PLSV 2017

Il·luminació insuficient dels itineraris
En general no s’han detectat problemes d’il·luminació a la xarxa d’itineraris principals
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o El C/Francesc Macià fins al C/Jaume I. Es tracta d’un itinerari bidireccional amb amplades
totals (comptant la vorera) de 3 metres. La presència d’un habitatge interromp el pas de la
vorera bici a l’alçada del C/Baronia de Montbui. Una altra finalitat d’aquesta vorera bici és
eliminar les places d’aparcament presents.

2.4. El mode bicicleta
-

2.4.1. Oferta

Itineraris bidireccionals per a vianants i bicicletes protegits associats a les vies*:

L’estructura urbana i territorial del municipi, amb grans distàncies entre nuclis urbans i una orografia
accidentada especialment a l’àmbit de ponent dificulten els desplaçaments en bicicleta, sempre
considerant el perfil actual de l’usuari on encara no s’ha estès l’ús de la bicicleta elèctrica.

o BV-1602 (C/Anselm Clavé) en el seu tram menys urbà. Compta amb una amplada que
oscil·la entre 2,5 i 3 metres, i connecta la zona de La Cruïlla amb el nucli urbà. El seu estat
de conservació és bastant deficient en molts punts, degut principalment a l’efecte de les
arrels dels arbres sobre l’asfalt.

En correspondència, la xarxa actual de bicicletes al municipi no presenta una infraestructura potent que en
fomenti els desplaçaments :

o El C/Ctra. de Palaudàries, entre el C/Segre i Can Rovira Nou. Presenta una amplada d’uns
2 metres, i està protegit de la calçada mitjançant una barana de fusta
-

Zona de vianants ciclable al casc antic*. Es tracta de la zona de prioritat invertida amb velocitat
màxima limitada a 20 km/h.

-

Itineraris o vies exclusives per a modes no motoritzats*:

-

Només s’ha detectat un tram amb espai d’ús exclusiu per a bicicletes (i vianants) al C/Camí del
Turó (Variant de la Serra) entre el C/Anselm Clavé i el C/Francesc Macià.

-

No hi ha una xarxa contínua de vials de convivència (amb velocitat màxima limitada a 30 km/h)

o Un tram del C/Lluís Companys (nucli urbà)

-

La xarxa d’aparcaments es troba molt dispersa i presenta un volum de places poc important

o L’accés al Parc del Tenes (nucli urbà)

-

Tot i que la demanda és poc important, existeix un volum de ciclisme de ruta (llarga distància) a
tenir en compte, bàsicament pels vials de caire supramunicipal. En aquests vials es troba a faltar
senyalització que recordi als conductors tant l’existència de ciclistes com les distàncies mínimes
necessàries per avançar-los.

-

o C/Rec de Sots Aigües (nucli urbà)
o Connexió parc esportiu Palaudàries – i Parc del Col·legi (Escola Miquel Martí i Pol, Can
Roure)
o Connexió Patinòdrom – Parc de la Pau (Ca l’Artigues)

La connexió interurbana tampoc disposa d’espais per al ciclista, ni d’ús exclusiu ni de convivència

A continuació s’entra en detall en la caracterització d’aquests aspectes.

Aquests itineraris no solen estar asfaltats i presenten alguns problemes de conservació, degut
bàsicament a les pluges.
-

Vials amb velocitat limitada a 30 km/h (permeten la convivència bicicleta – vehicle motoritzat):

Tipologia de vies, amplada i sentits de circulació

o El C/Folch i Torres C/Aliança i C/Jaume I, dos trams de l’Av. dels Països Catalans i un
tram del C/Prat de la Riba (nucli urbà)

Segons el plec, les vies ciclistes es classifiquen en:

o Un tram del C/Francesc Macià (connexió nucli)
o El C/Matarranya, un tram del C/Cerdanya – C/Urgell i un tram del C/de l’Empordà (Ca
l’Artigues)
o Un tram del C/Ctra. de Palaudàries i un tram del C/Segre (Palaudalba)
o Un tram del C/Can Roure (Can Roure)
o Passeig de Can Salgot (Can Salgot)
Cal dir que aquesta xarxa no presenta cap tipus de continuïtat, la seva finalitat principal és reduir la
velocitat quan hom s’aproxima a algun equipament, principalment escolar.
-

Taula 23.

La resta de vials són convencionals amb velocitats màximes limitades superiors a 30.

Classificació tipologia de vies ciclistes. Font: Manual per al disseny de vies ciclites de Catalunya

Així doncs, la infraestructura actual que suporta els desplaçaments en bicicleta és:
-

Voreres bici compartides*, segregades de la calçada mitjançant separadors de plàstic a:
o El C/Camí del Turó entre les rotondes amb la BV-1602 i el C/Francesc Macià. Es tracta
d’un itinerari bidireccional d’execució recent que compta amb una amplada que oscil·la
entre 2,3 i 2,5 metres. Una altra finalitat d’aquesta vorera bici és reduir la velocitat dels
vehicles mitjançant l’estretament de la calçada.
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Figura 87.

-

Figura 86.

Senyalització horitzontal d’espai destinat a ciclistes. Font: elaboració pròpia

L’inici/final de la vorera bici del C/Anselm Clavé (BV-1602) a l’àmbit de la cruïlla està senyalitzat
tant vertical com horitzontalment.

Plànol 3.1, full 1. Tipologia de vials al municipi. Font: elaboració pròpia

Xarxa
ciclable

Tipologia
Carril bici
Vorera bici
Vials de convivència

Longitud (km)

%

Xarxa no ciclable
TOTAL
Taula 24.

Longitud de la xarxa ciclable per tipologia. Font: elaboració pròpia

Senyalització d’ordenació i orientació específica de ciclistes
Com es pot veure, a Lliçà d’Amunt la xarxa destinada al mode bicicleta no és destacable. En aquest
context, tampoc s’ha detectat una extensa senyalització específica de ciclistes. En concret:
-

Figura 88.

-

Senyalització vertical i horitzontal d’espai destinat a ciclistes i vianants a la Cruïlla. Font: elaboració pròpia

La connexió parc esportiu Palaudàries – i Parc del Col·legi (Escola Miquel Martí i Pol, Can Roure)
està indicada mitjançant senyalització vertical de prohibit l’accés excepte per a vianants i ciclistes

Les voreres bici dels carrers C/Camí del Turó i el C/Francesc Macià presenten senyalització
horitzontal (pintura) on s’indica el pas de vianants i ciclistes a l’inici i final de les vies.
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Figura 89.

-

Senyalització vertical d’espai destinat a ciclistes i vianants a Palaudalba. Font: elaboració pròpia

La connexió del Patinòdrom amb el node de CA l’Artigues disposa d’un itinerari protegit per modes
no motoritzats, encara que la senyalització es troba en mal estat

Figura 91.

-

Senyalització vertical d’espai destinat a ciclistes i vianants a l’itinerari de connexió amb Lliçà de Vall. Font:
elaboració pròpia

No s’ha localitzat senyalització vertical de separació lateral 1,5m amb els vehicles motoritzats, tot i
comptar amb vials d’ús habitual del ciclisme de ruta (C-1415b, BV-143 i BV-1602)

Mesures de protecció viària respecte d’altres modes
Les úniques mesures de protecció viària amb els vehicles motoritzats es donen a les voreres bici, tant els
separadors de plàstic dels carrers C/Camí del Turó i C/Francesc Macià com la barana de protecció de
l’itinerari de Can Rovira Nou.
Aquestes voreres bici, però, no presenten segregació entre modes no motoritzats, és a dir, l’espai per a
vianants coincideix amb l’espai per a ciclistes. Tenint en compte que les amplades oscil·len entre 2 i 3
metres, cal dir que es compleixen les distàncies mínimes per a un espai de convivència. A més, la baixa
demanda (en alguns casos nul·la) en aquests vials tant de vianants com de ciclistes fa que no s’identifiqui
cap problemàtica ni en l’escenari actual ni a llarg termini.

Figura 90.

-

Senyalització vertical de prohibició de motocicletes davant del Patinòdrom. Font: elaboració pròpia

A nivell interurbà, la connexió amb Lliçà de Vall també presenta un itinerari protegit senyalitzat per
a vianants i ciclistes
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o Un punt d’aparcament davant de l’Ajuntament, al costat de la parada de bus interurbana, en
U invertida de 4 places, al C/Anselm Clavé
o Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al voltant de l’escola, al
C/Jaume I
o Un punt d’aparcament de bicicletes en S de 6 places davant de l‘institut, a l’Av de Països
Catalans
o Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al costat del camp de futbol,
a l’Av de Països Catalans
o Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al costat de les pistes de
patinatge, al C/de la Fàbrica
També hi ha aparcaments per a bicicletes fora de via pública, associats als següents equipaments
educatius:

Taula 25.

-

Escola Miquel Martí i Pol

-

Escola Rosa Oriol

-

Institut Hipàtia

Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes

Aparcaments
De la mateixa manera que l’oferta de xarxa de bicicleta, la xarxa d’aparcaments tampoc és abundant. Tots
els punts d’aparcaments en zona pública es troben descoberts a les centralitats identificades, concentrantse en el nucli urbà:
-

Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 4 places al voltant del CAP de Palaudalba

-

Un punt d’aparcament de bicicletes en S de 5 places davant del Mercat, al C/Matarranya, a Ca
l’Artigues

-

Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al voltant del CAP de la Cruïlla

-

Diversos punts d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al voltant de les empreses
que s’estan ubicant a Can Montcau

-

Diversos punts d’aparcament al nucli urbà:
o Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 4 places al voltant de la biblioteca, al
C/Castelló de la Plana
o Un punt d’aparcament de bicicletes en U invertida de 5 places al voltant de l’escola de
música, al C/Tenes
o Un punt d’aparcament de bicicletes en Ω de 2 places al voltant de institut Hipàtia, al C/Folch
i Torres
o Un punt d’aparcament de bicicletes en S 4 places davant de l‘Ateneu, al C/Aliança
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Pendents
Es considera que un itinerari és accessible per a ciclistes quan el seu pendent longitudinal no supera el
5%. Com s’ha vist a l’apartat dels vianants la major part del nucli urbà no presenta pendents superiors al
4%, mentre que a les urbanitzacions gran part dels vials el supera. Per tant, es conclou que la circulació de
ciclistes, amb les característiques actuals, es limitarà al desplaçament Nord – Sud per la vall del Tenes.

2.4.2. Demanda
Els punts aforats per a determinar l’aranya de trànsit que es presenta a continuació són els mateixos punts
emprats pels vianants.

Figura 93.

Plànol 32 IMD dels desplaçaments en bicicleta en dia feiner. Font: elaboració pròpia.

L’ús de la bicicleta no és habitual, amb IMDs màximes d’uns 25 ciclistes diaris pel C/Anselm Clavé (la
travessera del municipi), principalment ciclisme de llarg recorregut de caire intermunicipal.
Pel que fa a l’ocupació dels aparcaments, es destaca:
-

La majoria dels punts d’aparcaments estan buits durant tot el dia.

-

Com a excepcions s’han identificat:
o L’aparcament associat a l’institut de l’Av. dels Països Catalans, que té una ocupació del
voltant del 35% entre les 8 i les 14h
o Els aparcaments associats a la biblioteca i el camp de futbol, presenten una ocupació del
40% a la tarda, a partir de les 18h

Figura 92.

Plànol 3.1, full 3. Oferta d’aparcaments de bicicletes. Font: elaboració pròpia
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L’espai reservat a bicicletes es limita als següents espais compartits:

2.4.3. Diagnosi
RESPECTE A LA CONTINUÏTAT I LA PERMEABILITAT DELS ITINERARIS

-

o Les voreres bici dels vials C/Camí del Turó i C/Francesc Macià i la connexió amb Lliçà de
Vall (senyalitzades)

Barrera físiques artificials. Permeabilitat territorial
En aquest punt s’han identificat les mateixes barreres que a la diagnosi de la xarxa de vianants. La
diferència és que els ciclistes si poden circular per la calçada de la majoria d’aquestes vies, amb un
comportament similar al dels vehicles motoritzats. És el cas dels desplaçaments esportius de llarga
distància, tant en grup com individualment.
No continuïtat dels itineraris de ciclistes. Connexió amb els principals centres generadors de
mobilitat del municipi i amb els itineraris interurbans
Com s’ha dit no hi ha una gran xarxa destinada a l’ús de la bicicleta i, aquesta, no presenta cap tipus de
continuïtat:
-

La presència de vials d’ús exclusiu no respon, en general, a la necessitat d’un espai per a ciclistes
sinó que presenten finalitats complementàries des del punt de vista de la mobilitat sostenible. És el
cas de les voreres bici del C/Camí del Turó i el C/Francesc Macià, que es van col·locar per reduir la
secció de la calçada i treure aparcament, respectivament. Els itineraris de la BV-1602 i la Ctra. de
Palaudàries tampoc tenen continuïtat.

Amb el vianant:

o Els itineraris protegits de la BV-1602 i la Ctra. de Palaudàries (no senyalitzats)
-

Amb el vehicle a motor (velocitat màxima limitada a 30 km/h)
o El C/Folch i Torres C/Aliança i C/Jaume I, dos trams de l’Av. dels Països Catalans i un tram
del C/Prat de la Riba (nucli urbà)
o Un tram del C/Francesc Macià (connexió nucli)
o El C/Matarranya, un tram del C/Cerdanya – C/Urgell i un tram del C/de l’Empordà (Ca
l’Artigues)
o Un tram del C/Ctra. de Palaudàries i un tram del C/Segre (Palaudalba)
o Un tram del C/Can Roure (Can Roure)
o Passeig de Can Salgot (Can Salgot)

Pendent dels carrers
-

Els vials amb velocitat màxima limitada a 30 km/h es localitzen principalment al voltant dels
equipaments i algun tram aïllat a les urbanitzacions. Quan se surt d’aquests àmbits la velocitat
màxima permesa torna a ser la genèrica de 50km/h, la qual no es considera adient per la
convivència entre vehicles motoritzats i bicicleta.

En conclusió, els ciclistes circulen per la xarxa viària existent, la qual permet l’accés a tots els centres
generadors de mobilitat.

Figura 94.

La major part del nucli urbà no presenta pendents superiors al 4%, mentre que a les urbanitzacions gran
part dels vials el supera. Per tant, es conclou que la circulació de ciclistes, amb les característiques
actuals, es limitarà al desplaçament Nord – Sud per la vall del Tenes.
Senyalització dels itineraris deficient
La major part dels itineraris no tenen senyalització específica per a la bicicleta

Xarxa ciclable actual a Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

Inexistència d’espai reservat a les bicicletes. Aparcaments i carrils exclusius o compartits
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Línia A1

2.5. El mode transport públic
2.5.1. Oferta
Tipologia dels modes de transport públic
Autobús urbà
L’oferta de transport públic urbà del municipi és molt potent, de les millors de Catalunya tenint en compte el
volum de població del municipi i la seva dispersió. A més, aquest nivell d’oferta es veu reflectit en els valors
de demanda actuals del servei, que s’analitzaran en els apartats següents.
Les línies
En dia feiner, hi ha 9 línies urbanes que donen cobertura a tots els nuclis de població del municipi, la
majoria de les quals tenen una freqüència horària entre les 7 i les 22h, el que comporta al voltant de les 15
expedicions/dia per línia. A més, s’està acabant de posar en marxa una sisena línia, que entrarà en
funcionament a finals de 2018. Per donar aquest servei, l’Ajuntament disposa de 4 vehicles operats per
l’empresa Sagalés. A continuació s’entra en detall en l’anàlisi de les línies:
Línies urbanes feiners

Línies urbanes festius

A1 Centre - Palaudàries

A5 Lliçà – Xicota - Granollers

A3 Centre – Can Xicota

A2 La Serra / A21

A42 Can Farell - Artigues

A21 Centre – La Serra – Palaudàries*

A4 Centre – Can Farell.

A7 Centre – Can Montcau

A40 Tricentenari – Can Farell

A11 Centre – Esteper - Centre

A22 Centre – Artigues - Centre

A71 Centre – Can Montcau

Figura 96.

Itinerari i parades de la línia A1 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

La línia A1 connecta el nucli urbà amb les urbanitzacions de ponent: Can Rovira Nou i Vell, Can Roure,
Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó i Ca l’Esteper. L’única urbanització que queda sense cobertura és la de
Palaudalba, per qüestions d’espai i maniobrabilitat de l’autobús, encara que s’està estudiant la manera de
donar-hi accés.
Compta amb les següents característiques:

Figura 95.

Taula i plànol de les línies de bus urbà. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

-

15 expedicions per sentit. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació, a través del C/Ramon
Cases, arriba fins a Can Rovira Vell i torna pel C/Ramon Llull. La primera expedició, però, surt de
Can Rovira Vell

-

55 parades en total (totes físiques), 30 en sentit anada i 25 en sentit tornada

-

Un interval de pas d’aproximadament una hora, excepte entre les 11 i les 12 que és d’una hora i
mitja. Això implica una expedició per sentit cada hora entre les 7 i les 21:30h

-

Un temps de viatge total aproximat de 54 minuts, 22 minuts entre l’Ajuntament i Palaudàries (codi
9362 a la figura 83) i 32 minuts de tornada (passant per Can Rovira)

-

El temps de regulació teòric és de 4 minuts: els busos arriben a l’Ajuntament a falta de 4 minuts de
l’hora en punt, que es quan surten (el vehicle varia segons l’horari). A partir de les 12h els busos
surten a la mitja, de manera que es deixen 30 minuts addicionals per al conductor entre les 12 i les
12:30
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-

La longitud de la línia és de 20,3 km

Figura 97.

57

La línia A2 connecta el nucli urbà amb la resta d’urbanitzacions de ponent: Ca l’Esteper, Ca l’Artigues, Can
Costa i Pinedes del Vallès. És a dir, es complementa amb l’A1, amb la que comparteix algunes parades.
Compta amb les següents característiques:
-

17 expedicions per sentit. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació, pel C/Francesc Macià,
arriba fins a la part més septentrional de Ca l’Artigues a través del C/Ramon Cases i torna pel
C/Ramon Llull.

-

26 parades en total (totes físiques), 13 per sentit

-

Un interval de pas d’aproximadament una hora, excepte entre les 6:30 i les 7:30h, que és de 30
minuts (per motius escolars) i les 11 i les 12 que és d’una hora i mitja. Això implica una expedició
per sentit cada hora entre les 6 i les 21:30h (amb dues expedicions a les 7h)

-

Un temps de viatge total aproximat de 29 minuts, 14 minuts entre l’Ajuntament i Can Costa (codi
4456 a la figura 85) i 15 minuts més fins a l’Ajuntament

Característiques de la línia A1. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Línia A2

Figura 99.

Característiques de la línia A2. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Línia A4
La línia A4 connecta el nucli urbà amb les urbanitzacions del nord del municipi: Can Farell, Pineda Feu, El
Pinar i Santa Justa (la Cruïlla). Compta amb les següents característiques:

Figura 98.

-

12 expedicions per sentit. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació, a través de la BV1602, arriba fins a l’extrem nord-occidental de Can Farell i torna pel mateix vial

-

28 parades en total (totes físiques), 18 en sentit anada (2 a la demanda) i 10 en sentit tornada.

-

Un interval de pas d’aproximadament una hora, excepte entre les 10 i les 12h, que no hi ha servei.
Això implica una expedició per sentit cada hora entre les 8:30 i les 21h (amb l’excepció de l‘interval
de 10 a 12h)

-

Un temps de viatge total aproximat de 23 minuts, 11 minuts entre l’Ajuntament i Can Farell (codi
4456 a la figura 85) i 15 minuts més fins a l’Ajuntament

Itinerari i parades de la línia A2 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt
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-

La longitud de la línia és de 10,4 km

Línia A5
La línia A5 connecta el nucli urbà amb el municipi de Granollers passant per les urbanitzacions llevant:
l’entorn Can Xicota, Can Montcau i Les Oliveres. Compta amb les següents característiques:

Figura 100.

Figura 101.

-

15 expedicions per sentit. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació, a través de la BV1432, arriba fins a l’estació de RENFE de Granollers i torna pel mateix vial

-

40 parades en total (totes físiques), 23 en sentit anada (1 a la demanda) i 17 en sentit tornada (1 a
la demanda).

-

Un interval de pas d’aproximadament una hora excepte entre les 11 i les 12 que és d’una hora i
mitja. Això implica una expedició per sentit cada hora entre les 7 i les 21:30h

-

Un temps de viatge total aproximat de 54 minuts, 33 minuts entre l’Ajuntament i l’estació Granollers
Centre (codi 9993 a la figura 89) i 21 minuts més fins a l’Ajuntament

-

El temps de regulació teòric és de 6 minuts: els busos arriben a l’Ajuntament a falta de 6 minuts de
l’hora en punt, que es quan surten (el vehicle varia segons l’horari). A partir de les 12h els busos
surten a la mitja, de manera que es deixen 30 minuts addicionals per al conductor entre les 12 i les
12:30

-

La longitud de la línia és de 17,4 km i 2,6 km addicionals de les dues expedicions de les 7:14 i
14:44 que entren a Can Montcau (codi 3894 a la figura 89)

Itinerari i parades de la línia A2 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

Característiques de la línia A2. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Línia A42

Figura 102.

Itinerari i parades de la línia A5 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

És un reforç de les línies 2 i 4, compta amb una expedició al matí (7:30h) i una a la tarda (14:30h)
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Figura 103.
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Característiques de la línia A5. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Durant la redacció del present EMUS, des de l’Ajuntament s’han desenvolupat diverses línies més:
Línia A7
La línia A7 connecta el nucli urbà amb el municipi de Granollers passant pel sector de Can Montcau .
o 14 expedicions per sentit L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació, a través de la
BV-1432, arriba fins a Granollers i torna pel mateix vial
o 17 parades en total (totes físiques), 9 en sentit anada i 8 en sentit tornada (.

Figura 104.

Itinerari i parades de la línia A7 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

o Un interval de pas d’una hora
o Un temps de viatge total aproximat de 30 minuts, 15 minuts entre l’Ajuntament i el C/Primer
de Maig de Granollers Centre i 15 minuts més fins a l’Ajuntament
o El temps de regulació teòric és de 30 minuts
o La longitud de la línia és de 16 km
o Disposa de set parades amb cobertura a l’àmbit d’estudi

Figura 105.

Característiques de la línia A7. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament
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Línies A11 i A22
Aquestes línies fan de reforç a les línies A1 i A2

Figura 107.

Figura 106.

Característiques de les línies A11 i A22. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Itinerari i parades de les línies A11 i A22 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt
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En dia festiu circulen 4 línies de bus urbà, totes elles amb freqüència quasi horària:
Línia A3

Figura 109.

Característiques de la línia A3. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Línia A21

Figura 108.

Itinerari i parades de la línia A1 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

La línia A3 connecta el nucli urbà amb les urbanitzacions de llevant, les de l’entorn de Can Xicota.
Compta amb les següents característiques:
-

9 expedicions i 10 al mes d’agost. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació. A través de la
BV-1432, arriba Can Xicota i torna pel mateix vial

-

10 parades en total (totes físiques)

-

Un interval de pas d’una hora amb intermitències

-

Un temps de viatge total aproximat de 10 minuts, 9 minuts entre l’Ajuntament i Raval Xicota (codi
4465 a la figura 91) i 2 minuts de tornada

-

La longitud de la línia és de 4,5 km

Figura 110.

Itinerari i parades de la línia A21 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt
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La línia A21 connecta el nucli urbà amb les urbanitzacions de ponent: Ca l’Esteper, Ca l’Artigues, Can
costa, Pinedes del Vallès, Can Salgot, Can Lledó i Mas Bo. Compta amb les següents característiques:
-

12 expedicions i 13 al mes d’agost. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació. A través del
C/Francesc Macià, arriba a les urbanitzacions i torna pel C/Ramon Cases

-

33 parades en total (totes físiques), 21 d’anada i 12 de tornada

-

Un interval de pas d’una hora entre les 9:00 (8:00 mes d’agost) i les 21:00h

-

Un temps de viatge total aproximat de 30 minuts, 18 minuts entre l’Ajuntament i Mas Bo (codi 6174
a la figura 93) i 12 minuts de tornada

Línia A40

Figura 112.

Figura 111.

Característiques de la línia A21. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Itinerari i parades de la línia A40 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

La línia A40 connecta el nucli urbà amb les urbanitzacions del nord: Can Farell, Pineda Feu, El Pinar i
Santa Justa. Compta amb les següents característiques:
-

9 expedicions i 10 al mes d’agost. L’autobús surt de l’Ajuntament, on fa la regulació. A través de la
BV-1602, arriba a les urbanitzacions i torna pel mateix vial

-

20 parades en total (totes físiques), 11 d’anada i 9 de tornada

-

Un interval de pas d’una hora amb intermitències

-

Un temps de viatge total aproximat de 16 minuts, 6 minuts entre l’Ajuntament i can Farell (codi
5813 a la figura 95) i 10 minuts de tornada
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Figura 113.
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Característiques de la línia A40. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament

Durant la redacció del present EMUS, des de l’Ajuntament s’ha desenvolupat una línia més:
Línia A71
La línia A71 connecta el nucli urbà amb el municipi de Granollers passant pel sector de Can Montcau .

Figura 114.

Itinerari i parades de la línia A71 de Lliçà d’Amunt. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

o 32 expedicions per sentit.
o 12 parades en total (totes físiques), 7 en sentit anada i 5 en sentit tornada (.
o Un interval de pas de mitja hora
o Un temps de viatge total aproximat de 26 minuts, 13 minuts entre l’Ajuntament i el C/Primer
de Maig de Granollers Centre i 13 minuts més fins a l’Ajuntament

Figura 115.

Característiques de la línia A71. Informació a l’usuari. Font: follet distribuït per l’Ajuntament
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Com a resum de l’oferta per línies es presenta la següent taula:

DADES DE LES LÍNIES DE LA XARXA DE TLA 2018-2019

LONGITUD TEMPS EXPEDICIONS

LÍNIES

SERVEI

DISPLAY

VERSIÓ

SENTIT

NOMENCLATURA

A1

feiners

CENTRE

2017/10 anada

A1

feiners

PALAUDÀRIES

A11

dilluns a dijous

ESTEPER

A11

divendres

A2

feiners

LA SERRA

A21

feiners

LA SERRA - PALAUDÀRIES

2018/07 circular

Ajuntament B - Artigues
*
Centre - Artigues - Salgot - Centre

A21

dissabtes

LA SERRA - PALAUDÀRIES

2018/07 circular

Centre - Artigues - Salgot - Centre

A21

diumenges i festius

LA SERRA - PALAUDÀRIES

2018/07 circular

Centre - Artigues - Salgot - Centre

A21

Agost

LA SERRA - PALAUDÀRIES

2018/07 circular

A22

dilluns a dijous

ARTIGUES

2018/11 circular

Centre - Artigues - Salgot - Centre
*
Centre - Artigues - Centre

Ajuntament B - Bullosa

LÍNIES
8.566

2017/10 tornada Bullosa - Ajuntament

11.341

2018/11 anada

5.668

2017

circular

Centre – Esteper – Centre

10.821

PREVIST

55'

16'
30'

13.674

28'

6.979

17'
A22

divendres

A3

dissabtes

CAN XICOTA

2018/07 circular

Ajuntament B - Can Xicota

A3

diumenges i festius

CAN XICOTA

circular

Ajuntament B - Can Xicota

A3

Agost

CAN XICOTA

circular

Ajuntament B - Can Xicota

A4

feiners

CENTRE

2017

anada

Ajuntament B - Can Farell Migjorn

A4

feiners

CAN FARELL

2017

tornada Can Farell Migjorn - Ajuntament

A40

dissabtes

TRICENTENARI - CAN FARELL

2018/07 circular

Tricentenari - Can Farell - Ajuntament B

A40

diumenges i festius

TRICENTENARI - CAN FARELL

2018/07 circular

Tricentenari - Can Farell - Ajuntament B

A40

Agost

TRICENTENARI - CAN FARELL

2018/08 circular

Tricentenari - Can Farell - Ajuntament B

A42

feiners

FARELL - ARTIGUES

2018/01 circular

Ajuntament B - Farrell - Artigues - Esteper

A7

dilluns a dijous

LLIÇÀ – MONTCAU

2018

anada

A7

divendres

GRANOLLERS CONGOST

2018

tornada Granollers Congost - Montcau - Ajuntament

A71

LLIÇÀ – MONTCAU

2018

anada

A71

dissabtes, diumenges
i festius

PL. CONSTITUCIÓ

2018

A5

feiners

LLIÇÀ - XICOTA

A5

feiners

GRANOLLERS

4.394

11'

10.159

25'

7.756

16'

10.219

28'

Ajuntament B - Montcau - Granollers Congost

KM

DIES DE

KM

DIES DE

KM

Diferència

DIA

DIA

SERVEI

ANY 2019

SERVEI

ANY 2018

SERVEI

15

128,5

227

29.167,8

227

29.167,8

0%

15

170,1

227

38.614,6

227

38.614,6

0%

6

34,0

208

7.073,3

14

476,1

1386%

7

39,7

52

2.063,0

4

158,7

1200%

17

184,0

227

41.758,9

227

41.758,9

0%

1

13,7

227

3.104,0

14

191,4

1521%

14

191,4

52

9.954,6

27

5.168,7

93%

7

95,7

64

6.125,9

34

3.254,4

88%

7

95,7

22

2.105,8

22

2.105,8

0%

6

41,9

208

8.710,0

14

586,2

1386%

7

48,9

52

2.540,4

4

195,4

1200%

11

48,3

52

2.513,6

1.305,1

93%

5

22,0

64

1.406,2

747,0

88%

5

22,0

22

483,4

22

483,4

0%

12

121,9

227

27.672,2

227

27.672,2

0%

12

93,1

52

4.839,6

27

2.512,9

93%

6

46,5

64

2.978,2

34

1.582,2

88%

7

54,3

22

1.194,4

22

1.194,4

0%

2

20,4

227

4.639,6

227

551,1

742%

13

208,3

208

43.328,8

23

4.791,2

804%

34

16.024

30'

15

240,4

52

12.498,7

7

1.682,5

643%

tornada Pl. Constitució - Montcau - Ajuntament

12.833

26'

31

397,8

116

46.147,8

15

5.967,4

673%

2017

anada

9.224

15

138,4

227

31.406,9

227

31.406,9

0%

2017

tornada Granollers Centre - Xicota - Ajuntament

14

109,9

227

24.952,9

227

24.952,9

0%

226.527,3

57%

Ajuntament B - Montcau - Pl. Constitució

Ajuntament A - Xicota - Granollers Centre

7.852

52'

355.280,7

TOTAL
Velocitat comercial aplicada al servei:

Taula 26.

27

20Km/h

22Km/h

25Km/h

30Km/h 33Km/h

SERVEIS 2017
NOUS SERVEIS

Quadre resum de l’oferta del transport públic urbà per línies a Lliçà d’Amunt. Font: elaborada per l’ajuntament

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 64

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

65

Les parades
El municipi de Lliçà d’Amunt compta amb 149 parades físiques i 304 parades de servei repartides pel
territori. Ja s’han analitzat les parades per línia, però no per secció censal:
NUCLI URBA

26

CAN ROURE

3

CA L'ESTEPER

16

MOLÍ FONOLLEDA

2

CAN FARELL

13

PINEDA FEU

2

CA L'ARTIGUES

12

PALAUDALBA

2

CAN SALGOT

12

PINAR (EL)

2

CAN ROVIRA

10

VIAL

2

PINEDA DEL VALLES

9

CAN COSTA

1

CAN XICOTA

5

RAVAL D'EN XICOTA

1

MAS BO

4

CAN MONTCAU

1

CAN LLEDO

4

GRANOLLERS

17
Total

149

Totes les parades estan senyalitzades tant vertical com horitzontalment.
-

El pal de parada és un tòtem groc que compta amb tota la informació necessària per l’usuari:
o El nom i codi de la parada
o El termòmetre amb totes les parades de la línia que passa per la parada, així com les seves
connexions amb altres línies de tr4ansport públic
o Les hores de pas
o El Logo d’identificació de l’àrea de transports de l’ajuntament
Figura 116.

o En el cas de ser també parada d’un servei interurbà, també accepta la col·locació dels seus
horaris

Exemple de tòtem que senyalitza una parada del servei de bus urbà. Font: elaboració pròpia

Cal dir que l’alçada on es troba la informació es troba és accessible per tots els usuaris.
-

En el cas de ser parades amb marquesines, menys freqüents per qüestions d’espai, a la informació
abans esmentada s’hi afegeix un plànol en mida A3
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Figura 117.

Exemple de marquesina que senyalitza una parada del servei de bus urbà. Font: elaboració pròpia
Figura 119.

Exemple de pintura que senyalitza una parada del servei de bus urbà. Font: elaboració pròpia

L’estat de les parades es controla periòdicament per l’equip de mobilitat de l’Ajuntament.
Pel que fa a la cobertura, l’ajuntament té des del 2017 una anàlisi molt completa de la cobertura de cada
línia de bus urbà, amb diferents radis de cobertura i que té en compte tant els itineraris dels vianants
(bàsicament els vials) i els pendents.

Figura 118.

-

Exemple d’informació d’una marquesina del servei de bus urbà. Font: elaboració pròpia

La senyalització horitzontal consta d’una línia groga longitudinal al llarg de la parada i dos senyals
de BUS, ambdues fetes amb pintura acrílica. El manteniment de les parades és regular, de manera
que l’estat és en general molt bo: els elements són identificables des de la distància per tots els
usuaris de la via.

Figura 120.

Cobertura del transport públic urbà. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Pel transport públic urbà s’ha considerat un radi de cobertura de 300 metres. En aquest cas, l’anàlisi,
realitzat per l’ajuntament, compta amb els pendents dels carrers per determinar la disponibilitat real dels
vianants d’accedir a les parades. Amb aquests paràmetres es calcula que un 80% de la població està
cobert.

Autobús interurbà

FITXA TÈCNICA

1.

Es considera xarxa interurbana de bus aquella que connecta diferents municipis. Per caracteritzar-la cal
destacar dos aspectes territorials del municipi:

Com s’ha dit el servei urbà és dels més complets que es poden trobar a nivell municipal a l’àmbit de la
Regió Metropolitana de Barcelona.

El municipi de Lliçà d’Amunt es troba en el corredor de la Vall del Tenes, d’accés a Barcelona. En
aquest context s’identifiquen les següents línies:
-

El servei exprés e7 Barcelona – La Vall del Tenes. Es tracta d’unes de les primeres línies
exprés d’accés a Barcelona, un servei més directe incorporat l’any 2012 que redueix el temps
de recorregut respecte les línies convencionals. En concret, connecta els municipis de Riells del
Fai, Bigues, Santa Eulalia de Ronçana Lliça d’Amunt, Lliça de Vall i Parets amb Barcelona.
Actualment compta amb 44 expedicions diàries (22 per sentit) i el recorregut sencer es fa en 45
minuts (34 des de Lliçà d’Amunt). Disposa d’una parada per sentit amb cobertura a l’àmbit
d’estudi.

-

El servei exprés e21 Barcelona – Mollet del Vallès. Es tracta d’unes de les línies exprés
d’accés a Barcelona més actuals, un servei directe incorporat l’any 2017 que redueix el temps
de recorregut respecte les línies convencionals. Compta amb 24 expedicions en dia laborable
que passen per Lliçà d’Amunt (12 per sentit) i el recorregut es fa en 37 minuts. Disposa d’una
parada per sentit amb cobertura a l’àmbit d’estudi.

-

Les línies convencionals 303 i 305, que complementen els serveis exprés i que es donen
principalment en dies no feiners. Compten amb més parades per expedició, el que implica major
temps de recorregut. Disposa d’una parada per sentit amb cobertura a l’àmbit d’estudi.

-

El servei nocturn N71 Barcelona Granollers. Compta amb 5 expedicions al dia entre les 0 i les
6h, amb uns 45 minuts de temps de recorregut entre Barcelona i Lliçà d’Amunt. Disposa d’una
parada per sentit amb cobertura a l’àmbit d’estudi.

Les dades totals d’oferta venen resumides en la següent fitxa:

2.

Taula 1.

Resum xifres bàsiques any 2019. Font: TLA

El municipi limita amb Granollers, la capital de la comarca. En aquest context es localitzen les
següents línies:
-

Les línies 260 i 420 Caldes de Montbui – Granollers, compten en total amb 29 expedicions en
dia feiner i un temps de recorregut total d’uns 45 minuts (20 minuts entre Lliçà i Granollers).
Disposa d’una parada per sentit amb cobertura a l’àmbit d’estudi.

-

La línia A5, del servei urbà de Lliçà d’Amunt. Tot i que es tracta del servei urbà que ofereix
l’ajuntament, aquesta línia enllaça els municipis de Lliçà i Granollers.

Totes aquestes línies estan integrades tarifàriament segons la zonificació marcada per l’ATM (Lliçà es
troba a la zona 3D, la mateixa que Granollers i Caldes de Montbui).
A continuació es mostra una taula resum de les línies d’àmbit interurbà que circulen pel municipi (totes
elles tenen parada a l’àmbit d’estudi del present document):
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Línia

Ruta

Parades Lliçà
d'Amunt per
sentit

Municipis amb parada

Dies que circula

Circulacions Circulacions Circulacions
feiner/sentit dissabte/sentit festius/sentit

Temps
trajecte
total

Temps total des de Lliçà
d'Amunt

Tots els dies de la
setmana, amb
expedicions diferents en
dia feiner
Dilluns a divendres
feiners excepte agost

22

8

6

45 min

34 min

12

-

-

1h 15 min

37 min

1

Dilluns a divendres
feiners excepte agost

7

0

0

50 in

-

Barcelona, Montcada i Reixach, La
Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Santa
Eulàlia de Ronçana, Bigues, Riells del Fai

2

Tots els dies de la
setmana, amb
expedicions diferents en
dia feiner

1

10

10

1h 14 min

50 min

Barcelona, Montcada i Reixach, La
Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Santa
Eulàlia de Ronçana, Bigues, Riells del Fai

1

Dissabtes, diumenges i
festius

-

1

1

50 min

-

260 Sant Feliu de Codines - Granollers, Lliçà d'Amunt, Santa eulàlia de
Ronçana, Caldes de Montbui, Sant Feliu
Granollers
de Codines, Castellterçol

4

Tots els dies de la
setmana, amb
expedicions diferents en
dia feiner
Feiners

13

7

7

1h

15 min a Granollers
40 min a St Feliu de
Codines

1

-

-

45 min

Dilluns a divendres
feiners excepte agost

15

-

-

54 min

15 min a Granollers
30 min a Caldes de
Montbui
-

Exprès Riells del Fai - Barcelona, Parets del Vallès, Lliçà de Vall,
Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana,
Barcelona
Bigues, Riells del Fai

2

e21 Exprès Mollet del Vallès - Barcelona, Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Santa
Barcelona
Eulàlia de Ronçana, Bigues, Riells del Fai,
L'Ametlla del Vallès
Barcelona, Montcada i Reixach, La
Barcelona - Lliçà
302
Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del
d'Amunt (per carretera)
Vallès, Lliçà de Vall

2

Riells del Fai Barcelona (carretera)

Lliçà d'Amunt Barcelona

e7

303

305

420

Caldes de Montbui Granollers

Granollers, Lliçà d'Amunt, Santa eulàlia de
Ronçana, Caldes de Montbui

4

A5

Lliçà d'Amunt Granollers

Granollers, Lliçà d'Amunt

7

Taula 2.

Com es pot veure al gràfic anterior, es tracta de municipis propers, exclusivament del Vallès Oriental o del
Barcelonès. Tot i així, cal tenir en compte que aquesta proximitat entre destinacions també es tradueix en
un temps de recorregut molt competitiu, especialment amb les capitals Barcelona i Granollers, les quals
ofereixen serveis de transport públic de connexió amb àmbits molt superiors. En concret:
-

L’enllaç amb Granollers es dona també amb les seves estacions de tren i autobús:
o Granollers Centre (a 33 minuts de la parada de l’ajuntament ):
▪ R2 Castelldefels (Rodalies)
▪ R2 Nord Aeroport Barcelona – Maçanet Massanes (Rodalies)
▪ R8 Martorell (Rodalies)
▪ R11 Barcelona Sants – Portbou (Regional)
o Granollers – Canovelles (a 19 minuts)
▪ R3 L’Hospitalet de Llobregat – Puigcerdà (Rodalies)
o Estació d’autobusos de Granollers (a 25 minuts)
▪ Municipis diversos de les comarques del Moianès, Maresme, Vallès Occidental,
Vallès Oriental, Osona, Barcelonès, Bages

-

Línies de bus interurbà al municipi de Lliçà d’Amunt. Font elaboració pròpia.

Pel que fa a la cobertura territorial, les línies interurbanes actuals que arriben a l’àmbit d’estudi tenen un
caràcter quasi comarcal, sense trajectes de llarga distància. A nivell municipal, a continuació es presenten
aquells que tenen connexió diària amb el municipi mitjançant l’autobús directe i el nombre de connexions
diàries per sentit.

L’enllaç amb Barcelona es dona també amb algunes estacions de tren, metro i autobús:
o Barcelona – Sant Andreu Arenal (a 30 minuts)
▪ R3 L’Hospitalet de Llobregat – Puigcerdà (Rodalies)
▪ R4 Nord Sant Vicenç de Calders – Manresa (Rodalies)
▪ R7 Barcelona – Cerdanyola Universitat (Rodalies)
▪ R12 L’Hospitalet – Lleida (regional)
▪ L1 Metro, TMB
▪ Línies bus (estació de Fabra i Puig)
o La Sagrera – Meridiana (a 35 minuts)
▪ R3 L’Hospitalet de Llobregat – Puigcerdà (Rodalies)
▪ R4 Nord Sant Vicenç de Calders – Manresa (Rodalies)
▪ R12 L’Hospitalet – Lleida (Regional)
▪ L1, L5, L9, L10 Metro, TMB
▪ R12 L’Hospitalet – Lleida (Regional)

Pel que fa a les parades físiques de bus interurbà, al municipi se’n localitzen 18 (9 per sentit), repartides de
la següent manera:
-

Figura 121.

14 parades (7 per sentit) per al corredor Granollers – Caldes de Montbui.
10 parades per al corredor Barcelona – La Vall del Tenes.
4 parades (2 per sentit) per a les línies exprés.

Cobertura territorial de la xarxa. Font: Elaboració pròpia
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Les parades d’autobús interurbà són les següents:
1. Ctra. de Caldes a Mataró - Caldes
Es tracta d’una parada exclusivament per als serveis interurbans (línies d’accés a Granollers).El mobiliari
consta d’un pal de parada amb el logo de la Generalitat i els horaris de totes les línies que hi passen.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, no es localitza ni vorera ni passos per als vianants

Figura 123.

Parada de bus Ctra. de caldes – Guatlla. Font: Google Earth

3. Ctra. de Caldes – Guatlla

Figura 122.

Parada de bus Ctra. de caldes – Guatlla. Font: Google Earth

2. Ctra. de Caldes – Farell
Es tracta de la parada simètrica, d’ús exclusiu per als serveis interurbans (línies de tornada des de
Granollers).El mobiliari consta d’un pal de parada amb el logo de la Generalitat i els horaris de totes les
línies que hi passen.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, no es localitza ni vorera ni passos per als vianants

Figura 124.

Parada de bus Ctra. de caldes – Guatlla. Font: elaboració pròpia
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Es tracta d’una parada per a serveis urbans (A4 i A40) per als serveis interurbans (línies d’accés a
Granollers).El mobiliari consta d’una marquesina amb el nom de la parada, el logo de la Generalitat, el codi
i els horaris de totes les línies que hi passen i una paperera. La informació es troba a una alçada correcta,
entre 1 i 1,5 metres.

5. Cruïlla de Caldes(sentit Barcelona)

Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior als 2
metres, distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas
de vianants amb els guals adaptats, posterior a la parada (a l’est) a uns 10 metres, aprofitant la presència
d’una rotonda. A l’oest de la parada, però, no hi ha cap pas ja que la vorera queda interrompuda.
4. Ctra. de Caldes – Pinsà
Es tracta de la parada simètrica, també per als serveis urbans (A4, A42 i A40) i interurbans (línies de
tornada des de Granollers).El mobiliari consta d’un pal de parada (tòtem de línia urbana) amb el nom de la
parada, el codi i els horaris de les línies urbanes que hi passen, però no les interurbanes, un banc i una
paperera. La informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior a
1,2 metres, distància suficient que permet el creuament de persones a peu. Es localitza un pas de vianants
amb els guals adaptats, posterior a la parada (a l’oest) a uns 5 metres, aprofitant la presència d’una
rotonda. A l’est de la parada, però, no hi ha cap pas ja que la vorera queda interrompuda de l’altre costat
de la calçada.

Figura 126.

Parada de bus Ctra. de caldes – Guatlla. Font: elaboració pròpia

Es tracta d’una parada per als serveis urbans (A4 i A40) i interurbans (línies d’accés a Barcelona i
Granollers).El mobiliari consta d’una marquesina amb el nom de la parada, el logo de la Generalitat, el codi
i els horaris de totes les línies que hi passen i una paperera. També inclou el tòtem de les línies exprés,
donat que és una de les dues parades (per sentit) que dona servei a les línies exprés e7 i e21. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior als 2
metres, distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas
de vianants amb els guals adaptats, anterior a la parada (al nord) a uns 5 metres, aprofitant la presència
d’una rotonda. Al sud de la parada, però, no hi ha cap pas ja que la vorera queda interrompuda.
L’accessibilitat a la parada és realitza a partir d’un pas de vianants adaptat.
6. Cruïlla de Caldes (sentit Bigues i Riells)

Figura 125.

Parada de bus Ctra. de caldes – Guatlla. Font: Google Earth

Es tracta de la parada simètrica, tant per als serveis urbans (A4, A42 i A40) i interurbans (línies de tornada
des de Barcelona i Granollers).El mobiliari consta d’un pal de parada representat amb dos tòtems, el de
l’ajuntament per les línies urbanes i el de les línies exprés per a les seves línies, cadascun amb el nom de
la parada, el logo, el codi i els horaris de totes les línies que hi passen, dos bancs i una paperera. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior als 2
metres, distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas
de vianants amb els guals adaptats, posterior a la parada (al nord) a uns 10 metres, aprofitant la presència
d’una rotonda. Al sud de la parada, però, no hi ha cap pas ja que la vorera de l’altre costat queda
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interrompuda. L’accessibilitat a la parada és realitza a partir d’un pas de vianants adaptat al nord i d’una
vorera bici d’uns 2,5 metres d’amplada lliure que connecta amb el nucli urbà.

Figura 128.

Parada de bus Anselm Clavé – Menorca. Font: elaboració pròpia

8. Anselm Clavé – Menorca (II)

Figura 127.

Parada de bus Ctra. de Caldes – Guatlla. Font: elaboració pròpia

7. Anselm Clavé – Menorca (I)
Es tracta d’una parada per als serveis urbans (A4 i A40) i interurbans (línies d’accés a Granollers).El
mobiliari consta d’una marquesina amb el nom de la parada, el logo de la Generalitat, el codi i els horaris
de totes les línies que hi passen i una paperera. També inclou un pal de parada de la Generalitat. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior als
1,2 metres, distància suficient que permet el creuament de persones a peu. Es localitza un pas de vianants
amb els guals adaptats, anterior a la parada (al sud) a uns 5 metres. Al nord de la parada, però, no hi ha
cap pas ja que la vorera queda interrompuda de l’altre costat. L’accessibilitat a la parada és realitza a partir
d’un pas de vianants adaptat.

Figura 129.

Parada de bus Anselm Clavé – Menorca. Font: elaboració pròpia
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Es tracta de la parada simètrica, tant per als serveis urbans (A4) i interurbans (línies d’accés a Granollers).
El mobiliari consta d’una marquesina sense laterals i dos pals de parada, el tòtem de l’ajuntament per les
línies urbanes i el pal de la Generalitat per a les seves línies.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior als 2
metres, distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas
de vianants amb els guals adaptats, anterior a la parada (al nord) a uns 5 metres. Al sud de la parada,
però, no hi ha cap pas proper fins a la intersecció semaforitzada amb el C/Formentera.
9. Anselm Clavé – Costa de Can Puig

10. Anselm Clavé – Tenes
Es tracta de la parada simètrica, que dona servei a línies urbanes (A4, A40 i A42) i interurbanes (tornades
des de Granollers). El mobiliari consta d’un pala de parada representat amb el tòtem de les línies urbanes,
amb el nom de la parada, el codi, un plànol de les línies urbanes i els horaris de totes les línies que hi
passen i una paperera. La informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera es troba al voltant d’1,8 metres gràcies
a una ampliació de la vorera per a la ubicació de la marquesina, distància suficient que permet el
creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants semaforitzat anterior a 30
metres. Al nord de la parada, però, no hi ha cap pas i la vorera queda interrompuda.

Es tracta d’una parada per als serveis urbans (A4 i A40) i interurbans (línies d’accés a Granollers).El
mobiliari consta d’una marquesina i el tòtem de parada urbana, amb el nom de la parada, el codi i els
horaris de totes les línies que hi passen i una paperera. La informació es troba a una alçada correcta, entre
1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera és superior a 1,5 metres, distància
suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants
semaforitzat amb els guals adaptats, anterior a la parada (al nord) a uns 10 metres. Al sud de la parada,
però, no hi ha cap pas i la vorera queda interrompuda.

Figura 131.

Parada de bus Anselm Clavé – Aliança. Font: Google Earth

11. Anselm Clavé –Major
Es tracta d’una parada per als serveis urbans (A4, A40 i A42) i interurbans (línies d’accés a Granollers).El
mobiliari consta d’un pal de parada (el tòtem de parada urbana) amb el nom de la parada, el codi i els
horaris de totes les línies que hi passen, una paperera i un banc. La informació es troba a una alçada
correcta, entre 1 i 1,5 metres.

Figura 130.

Parada de bus Anselm Clavé – Major. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada oscil·la entre 1,5
i 1,8 metres, distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un
pas de vianants semaforitzat amb els guals adaptats, posterior a la parada (al sud) a uns 30 metres. Al
nord de la parada, però, no hi ha cap pas i la vorera queda interrompuda.
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Es tracta de la parada simètrica, que dona servei a les mateixes línies urbanes (A4, A40 i A42) i
interurbanes (tornades des de Granollers). El mobiliari consta d’una marquesina amb el nom de la parada,
el codi, un plànol de les línies urbanes i els horaris de totes les línies que hi passen i una paperera. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera es troba al voltant d’1,8 metres gràcies
a una ampliació de la vorera per a la ubicació de la marquesina, distància suficient que permet el
creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants semaforitzat anterior a 30
metres. Al nord de la parada, però, no hi ha cap pas i la vorera queda interrompuda.
13. Ajuntament de Lliçà d’Amunt (I)

Figura 132.

Parada de bus Anselm Clavé – Major. Font: elaboració pròpia

12. Anselm Clavé – Aliança

Figura 134.

Parada de bus de l’ajuntament. Font: Google Earth

Es tracta de la parada principal del municipi, que dona servei als serveis urbans (A4, A5, A40 i A42) i
interurbanes (línies d’accés a Barcelona, incloses les línies exprés). Compta amb un carril bus adjacent al
carril d’estacionament i a la vorera, amb espai per l’estada de 3 autobusos (un interurbà i dos urbans). El
mobiliari consta d’una marquesina amb el nom de la parada, el codi, un plànol de les línies urbanes i els
horaris de totes les línies que hi passen, 4 bancs, una pantalla amb les línies i el temps real de pas i dues
papereres. La informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres. També es localitzen 4
ancoratges per a bicicletes.

Figura 133.

Parada de bus Anselm Clavé – Aliança. Font: Google Earth

Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera és superior als 3 metres distància
suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants
adaptat semaforitzat anterior a 15 metres. També hi ha un pas de vianants adaptat posterior, a uns 70
metres de la parada.
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14. Ajuntament de Lliçà d’Amunt (II)
Es tracta de la parada principal del municipi, que dona servei a les línies interurbanes (línies de tornada de
Barcelona, incloses les línies exprés). El mobiliari consta del pal de les línies exprés amb el nom de la
parada, el codi, un termòmetre amb les parades de la línia i els intervals de pas, 1 banc i una paperera. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera es troba al voltant d’1,5 metres,
distància suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de
vianants adaptat semaforitzat anterior a 20 metres. També hi ha un pas de vianants adaptat posterior, a
uns 20 metres de la parada.

Figura 136.

Parada de bus Anselm Clavé – Països Catalans. Font: Elaboració pròpia

16. Anselm Clavé – Països Catalans (II)

Figura 135.

Parada de bus de l’ajuntament. Font: Google Earth

15. Anselm Clavé – Països Catalans (I)
Es tracta d’una parada que dona servei a les línies interurbanes (tornades des de Barcelona, excepte
línies exprés). Compta amb un carril addicional per a l’autobús. El mobiliari consta d’una marquesina amb
el nom de la parada, el codi i els horaris de totes les línies que hi passen i una paperera. La informació es
troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera és superior a 3 metres, distància
suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants
adaptat semaforitzat anterior a 10 metres i un pas adaptat posterior a 90 metres.
Figura 137.

Parada de bus Anselm Clavé – Països Catalans. Font: Google Earth
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Es tracta de la parada simètrica, que dona servei a les mateixes interurbanes (tornades des de Barcelona,
excepte línies exprés) i també línies urbanes (A4, A5, A40 i A42). El mobiliari consta d’una marquesina
amb el nom de la parada, el codi, un plànol de les línies urbanes i els horaris de totes les línies que hi
passen, dos bancs i dues papereres. La informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants l’amplada útil de la vorera és superior a 3 metres, distància
suficient que permet el creuament de persones de mobilitat reduïda. Es localitza un pas de vianants
semaforitzat posterior a 20 metres i un pas adaptat posterior a 80 metres.
17. Ctra. de Granollers – Can Riereta (I)

18. Ctra. de Granollers – Can Riereta (II)
Es tracta de la parada simètrica i també dona servei als serveis urbans (A3, A5) i interurbans (línies de
tornada de Granollers).El mobiliari consta d’un pal de parada (tòtem de línia urbana) amb el nom de la
parada, el codi i els horaris de les línies urbanes que hi passen, però no les interurbanes, un banc i una
paperera. La informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior a
1,5 metres, distància suficient que permet el creuament de persones a peu. Es localitza un pas de vianants
amb els guals adaptats, posterior a la parada (a l’oest), aprofitant la presència d’una rotonda.

Es tracta d’una parada que també dona servei als serveis urbans (A3, A5) i interurbans (línies d’accés a
Granollers).El mobiliari consta d’un pal de parada (tòtem de línia urbana) amb el nom de la parada, el codi i
els horaris de les línies urbanes que hi passen, però no les interurbanes, un banc i una paperera. La
informació es troba a una alçada correcta, entre 1 i 1,5 metres.
Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants, l’amplada útil de la vorera al voltant de la parada és superior a
1,5 metres, distància suficient que permet el creuament de persones a peu. Es localitza un pas de vianants
amb els guals adaptats, posterior a la parada (a l’est), aprofitant la presència d’una rotonda.

Figura 139.

Parada de bus de Can Riereta. Font: Google Earth

Radi de cobertura de les parades
Pel transport públic interurbà s’han tingut les mateixes consideracions però amb un radi de cobertura de
450 metres. Amb aquests paràmetres es considera que el XXX % està cobert.

Figura 138.

Parada de bus de Can Riereta. Font: Google Earth
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A la web de l’ATM es descriuen els títols disponibles:
-

Targetes multiviatge (T-casual, T-familiar, T-grup i T-FM/FN). A cada viatge es poden fer un màxim
de 4 etapes (1a validació + 3 validacions de transbordaments) sempre que entre la primera i la
darrera validació no se superi un determinat interval de temps que varia segons el nombre de
zones de la targeta: en el cas d'una zona és 1h 15min i augmenta en 15 minuts per a cada zona de
més.

-

Targetes amb un nombre il·limitat de viatges o abonaments (T-usual, T-jove, T-dia, T-16, T-verda).
El nombre de viatges d'una targeta temporal és il·limitat, per tant no és d'aplicació cap limitació pel
que fa al nombre de modes de transport que es fan servir (dins del període de validesa de la
targeta i de les zones delimitades per la primera validació).

Per una altra banda, tots els serveis de transport públic urbà de Lliçà d’Amunt estan operats per l’empresa
Sagalés. Aquesta operadora disposa del següent títol especial:
-

Targeta S1. títol multipersonal de 10 viatges vàlid per a tots els trajectes de Sagalés d'una zona i
que no admet transbordament ni amb altres línies d'autobús ni amb el tren/ferrocarril. Preu: 8,25
euros

Finalment, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un títol Bonificat, la targeta B-10, regulat en funció de la
renda i que la seva concessió es fa a traves d’Acció Social, i es ven a 3,00€.
Carrils bus, semàfors específics
Figura 140.

Cobertura del transport públic interurbà. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Sistema tarifari, tipologia títols transports
El municipi de Lliçà d’Amunt està integrat tarifàriament a l’ATM i forma part de la zona 3D la mateixa que
Granollers i Caldes de Montbui.

El municipi no presenta cap carril d’ús exclusiu per l’autobús, únicament espais reservats a les parades del
bus urbà de l’Ajuntament i les interurbanes de C/Anselm Clavé – Costa de Can Puig i Anselm Clavé –
Països Catalans (sentit ascendent). Per a la parada de l’Ajuntament situada al C/Anselm Clavé, la calçada
guanya terreny a la vorera per permetre la parada de 3 vehicles, mentre que la situada al C/Torrent
Merdanç es troba pintat a sobre la calçada.

Figura 142.

Figura 141.

Mapa de la zonificació tarifària del transport públic a l’RMB (STI). Font: web de l’ATM

Espais d’ús exclusiu del transport públic, parades de l’ajuntament Font: web de l’ATM

Pel que fa als semàfors específics d’autobús/taxi, al municipi no se’n localitzen al no haver-hi carrils bus.
Tot i així, si que compta amb semàfors que disposen de prioritat per a l’autobús. El seu funcionament
consisteix en que, quan l’autobús s’aproxima a la parada, des d’un punt concret senyalitzat amb una B, el
conductor envia una senyal amb un polsador que allarga o redueix les fases semafòriques del sistema de
la intersecció per afavorir-ne el pas.

Per tant s’utilitzen els títols per zones propis de l’ATM en els desplaçaments en transport públic tant urbà
com l’interurbà, que com s’ha vist sempre es donen, com a mínim en la primera etapa, dintre de l’àmbit de
l’RMB.
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Model i capacitat

Consum

MAN 12220 60 places E3

45,0 l./100Km

54.255,30 l

MAN Hibrid 90 places E6

39,0 l./100Km

47.021,26 l.

MAN Hibrid 90 places E6

39,0 l./100Km

47.021,26 l

MAN Hibrid 90 places E6

39,0 l./100Km

47.021,26 l.

Taula 3.

Dades tècniques dels vehicles. Font: TLA

Finalment, quant a costos, també es disposen de les dades facilitades per Sagalés a TLA:
CONSUM TOTAL ANUAL

148.297,82 l.

COST DEL SERVEI

813.122,10 €

INGRESSOS

211.557,49 €

AJUTS AL TP

45.000,00 €

PUBLICITAT

556.564,61 €

SUBVENCIÓ A

601.564,61 €

SUBVENCIÓ B

556.564,61 €

Taula 4.
Figura 143.

Senyal B que indica la zona on el conductor a d’enviar una senyal al semàfor per afavorir-ne el pas. Font: elaboració
pròpia

Aquests semàfors estan localitzats al llarg del C/Anselm Clavé, i es localitzen, de nord a sud a les
interseccions amb:
1. C/Formentera
2. C/Castelló de la Plana
3. C/Tenes

0,00 €

DÈFICIT

Resum de dades de costos del servei urbà. Font: TLA

Informació usuari, Promoció
La informació disponible del transport públic per a l’usuari és, bàsicament:
L’usuari pot consultar la informació sobre les línies a:
-

Fullets informatius amb les línies, horaris, parades, telèfon, web i empreses i administracions
competents, tant per laborables com per caps de setmana i festius. Es localitzen als equipaments
principals del municipi (ajuntament, pavelló municipal, etc.), l’equip de mobilitat s’encarrega de la
seva distribució i s’assegura que sempre se’n disposi.

4. C/Jaume I – C/Torrent Merdanç
5. C/Francesc Macià – C/Pau Claris
6. C/Indústria?
7. Av. dels Països Catalans
Vehicles
El febrer de 2019 es va renovar la flota, la qual es compon de:
-

3 autobusos MAN Lion’s City híbrids de 12m amb capacitat per a 92 places + 1PMR

-

1 autobús de 60 places.

En total 336 places oferta de i 4 PMR.
Pel que fa a les dades tècniques són les següents
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 77

78

DOCUMENT I . MEMÒRIA

Figura 145.

-

Figura 144.

-

Informació del transport públic a la web de l’ajuntament Font: web de l’ajuntament de Lliçà d’Amunt

Web de Sagalés. A la web de l’operadora hi ha un cerca es troba un cercador de línies (per
operador) i d’origen – destinació.

Fullets informatius del servei de transport públic a Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

Web de l’ajuntament. A la web de l’ajuntament hi ha un apartat a la pestanya “municipi”
anomenada “transport urbà”, on es troben els plànols i els horaris de totes les línies, així com altres
informacions d’interès com telèfon de contacte, títols del transport i enllaços amb totes les
administracions competents:
o Transport Públics de Catalunya
o Promoció del Transport Públic
o Exprès.cat
o Autoritat del Transport Metropolità
o Taxi Pujol
o No s’ha localitzat enllaç amb l’operadora, Sagalés

Figura 146.

-

Informació que es pot trobar a la web de Sagalés. Font: Web Sagalés

Web de la Generalitat. Per consultar els horaris a través del cercador “mou-te” de la generalitat cal
introduir el municipi d’origen i de destinació del trajecte i l’horari.

També s’expliquen els esdeveniments que impliquin una modificació en el servei i les
repercussions en el transport públic en l’interval de temps corresponent.
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Figura 147.

El buscador ofereix alternatives al voltant de l’horari seleccionat.

-

Informació que es pot trobar a la web de la Generalitat. Font: Web Generalitat

Informació a les parades. Com ja s’ha comentat, totes les parades disposen de tota la informació
necessària per a l’usuari de les línies que hi passen:
o El nom i codi de la parada
o El termòmetre amb totes les parades de la línia que passa per la parada, així com les seves
connexions amb altres línies de tr4ansport públic
o Les hores de pas
o El Logo d’identificació de l’àrea de transports de l’ajuntament
o En el cas de ser també parada d’un servei interurbà, també accepta la col·locació dels seus
horaris
o En el cas de ser parades amb marquesines, menys freqüents per qüestions d’espai, a la
informació abans esmentada s’hi afegeix un plànol en mida A3

Horaris de servei i coordinació entre serveis

L’usuari selecciona l’alternativa preferida i l’aplicatiu informa del punt de parada en origen i destinació, el
nombre de parades i els temps de trajecte, així com l’hora de sortida i d’arribada i els temps dels
recorreguts a peu. Tota aquesta informació es pot consultar també sobre un plànol.

La coordinació entre serveis urbà i interurbà és molt bona. Per al corredor Barcelona, en sentit Lliçà de
Vall quasi totes les expedicions de totes les línies urbanes tenen una coordinació amb el bus interurbà de
menys de 15 minuts. És a dir, un passatger s’ha d’esperar menys de 15 minuts a la parada de l’ajuntament
per agafar un bus interurbà amb destinació Barcelona en qualsevol expedició. En aquest sentit, la línia
menys coordinada seria la A2, que compta amb quatre expedicions amb temps d’espera superiors i la
franja horària de 13 a 14h, on el temps d’espera és d’entre 15 i 30 minuts. A continuació es mostra una
taula on es representa aquesta anàlisi:
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Línies interurbanes

Línies urbanes
A1

Parada Ajuntament.
SENTIT BARCELONA

A2

hh: 56 / hh:26 hh:29 i hh:59

A4

A42

A5

hh:53 i hh:23

hh:52

hh:02, hh:32

En sentit contrari, en canvi, les coordinacions horàries són pitjors, la major part de les expedicions urbanes
no tenen una connexió de menys de 15 minuts amb el servei urbà. També és veritat que la demanda en
aquest sentit és menor.

5:18

e21

6:05

e21

6:29

e7

6:51

e7

5:54

e21

6:59

e7

6:56

6:59

6:24

e21

7:06

302

-

-

6:54

e21

Línies interurbanes

No hi ha servei

Línies urbanes

Parada Ajuntament. SENTIT

A1

A2

A4

A42

A5

BIGUES

hh: 56 / hh:26

hh:29 i hh:59

hh:53 i hh:23

hh:52

hh:02, hh:32

No hi ha servei

7:06

e7

6:56

6:59

7:54

e21

-

-

7:52

7:54

7:56

e7

7:56

-

-

-

8:11

e7

-

7:59

-

-

7:19

e7

-

-

7:34

e7

-

7:29

7:44

e7

-

-

8:04

e7

7:56

7:59

7:52

7:54

8:31

e7

-

8:29

-

-

8:24

e7

-

-

-

-

8:41

e7

-

-

-

-

-

8:49

302

8:56

e7

8:56

-

9:31

e7

-

9:54

e21

-

8:49

e7

-

8:29

-

-

-

8:53

-

8:54

9:29

-

-

-

-

9:53

-

9:54

9:07

e21

8:56

-

8:53

-

8:54

9:24

e7

-

-

-

-

-

10:04

e7

9:56

9:29

9:53

-

9:54

10:31

e7

9:56

10:29

-

-

-

10:59

e7

10:56

10:29

-

10:52

10:54

10:54

e21

-

-

-

-

10:54

11:36

302

-

11:29

-

-

-

11:41

e7

10:56

11:29

-

10:52

-

e21

11:56

-

11:53

-

11:54

12:04

e7

11:56

-

11:53

-

11:54

12:54

13:07

e21

-

12:59

-

-

-

13:19

302

-

12:59

-

-

-

13:54

e21

13:26

-

13:23

-

13:24

13:49

e7

13:26

-

13:23

-

13:24

14:06

302

-

13:59

-

-

-

14:39

e7

14:26

-

14:23

-

14:24

15:11

15:07

e21

-

14:59

-

14:52

-

15:54

15:36

302

15:26

-

15:23

-

15:24

15:56

e7

-

16:11

e7

-

16:19

302

-

16:54

e21

16:26

-

17:06

e7

-

17:41

e7

17:26

15:47
16:04

e21
e7

-

15:59

-

-

14.11

e7

-

13:59

-

-

-

14:54

e21

14:26

-

14:23

-

14:24

e7

-

14:59

-

-

-

e21

15:26

-

15:23

14:52

15:24

-

-

-

-

-

-

15:59

-

-

-

-

-

-

-

-

16:24

16:59

-

-

-

-

17:23

-

17:24

16:24

e7

-

-

-

-

-

16:36

302

16:26

-

16:23

-

16:24

17:07

e21

-

16:59

-

-

-

17:56

e7

-

-

-

-

-

17:34

e7

17:26

-

17:23

-

17:24

18:11

e7

-

17:59

-

-

-

18:04

e7

-

17:59

-

-

-

18:19

302

-

-

-

-

-

e21

18:26

-

18:23

-

18:24
-

18:29

e7

18:26

-

18:23

-

18:24

18:54

18:44

e7

-

-

-

-

-

19:16

e7

-

18:59

-

-

19:07

e21

-

18:59

-

-

-

19:19

302

-

-

-

-

-

19:36

302

19:26

-

19:23

-

19:24

19:41

e7

19:26

-

19:23

-

19:24

20:11

e7

-

19:59

-

-

-

20:06

302

-

19:59

-

-

-

20:19

302

-

-

-

-

-

20:24

e7

-

-

-

-

-

20:54

e21

20:26

-

20:23

-

20:24

20:43

e21

20:26

-

20:23

-

20:24

21:41

302

21:26

20:59

21:23

-

21:24

21:24

21:58

302

-

-

-

-

-

23:17

303

-

21:59

-

-

-

21:47

e21

21:26

20:59

21:23

-

22:13

e21

-

21:59

-

-

-

23:48

e21

-

-

-

-

-

Taula 5.
Coordinació entre serveis urbans i interurbans pel corredor Barcelona en sentit Lliçà de Vall. En verd es
representen les connexions de menys de 15 minuts, en taronja de 15 a 30 minuts i en vermell de més de 30 minuts.
Font: elaboració pròpia

Taula 6.
Coordinació entre serveis urbans i interurbans pel corredor Barcelona en sentit Santa Eulàlia. En verd es
representen les connexions de menys de 15 minuts, en taronja de 15 a 30 minuts i en vermell de més de 30 minuts.
Font: elaboració pròpia
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Per al corredor Granollers, tenint en compte que el servei de la línia A5 és competència de l’ajuntament,
cal dir que els horaris estan organitzats perquè les altres línies urbanes arribin uns minuts abans de les
sortides de les expedicions de l’A5 (i viceversa). Això es compleix per a totes les línies excepte per l’A2,
degut a que el seu trajecte és més curt i la seva sortida és a l’hora en punt, coincidint amb la resta,
provocant que en la majoria de les seves expedicions existeixi un decalatge de 30 minuts amb la resta. La
línia A4, tot i que també té un trajecte més curt, l’horari s’ha organitzat de manera que si coincideixin les
arribades.

Servei urbà
Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) disposa de totes les dades del transport públic des de fa 20 any.
L’evolució en aquest període, mostra un augment constant anual, exceptuant en l’època de crisi, en què el
nombre de passatgers es va mantenir:

2.5.2. Demanda
Servei interurbà
Pel que fa al servei interurbà, es disposa de l’estudi de mobilitat interurbana de l’AMTU (2011), de les
dades actuals del servei exprés e7 i de les dades globals del corredor Barcelona – Parets – Lliçà d’Amunt
per carretera, analitzat al pdM com a itinerari d’alta demanda.
Segons l’estudi de l’AMTU, el transport públic suposa el 4,5% dels total dels desplaçaments interurbans
(19.168) que realitzen els residents de Lliçà d’Amunt. Això suposa uns 860 desplaçaments diaris. Cal dir
que en aquells moments encara no estava estès el servei exprés de la Generalitat, que ha multiplicat la
demanda de les línies. També es disposen de les dades de demanda anual de la línia e7:
Any

Passatge

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

23.323
67.778
78.941
98.512
143.339
158.065
174.351
200.300
258.660
-

Total període
Taula 2.

Augment
(respecte any
anterior)
191%
16%
25%
46%
10%
10%
15%
29%
1009%

Ocupació
11,3
14,9
17,3
20,2
23,6
25,6
24,4
25,5
23,6

Augment
(respecte any
anterior)
31%
16%
17%
17%
8%
-5%
4%
-7%
108%

Figura 148.

Viatgers anuals de Transports de Lliçà d’Amunt (1999-2019). Font: TLA

Cal tenir en compte que el servei es va reordenar totalment entre l’any 2017 i 2018 i el 2018 i el 2019: es
va passar de 3 línies urbanes (TLA1, TLA2 i TLA3) en 2017 a les 8 línies en laborable i 4 en festiu actuals,
tal com s’aprecia en la següent taula:
Fins a 2017
Línies

Actuals
Expedicions
laborables

Evolució del nombre de passatgers de la línia exprés e7. Font: TLA

Com es pot observar, les dades d’evolució són molt positives (més d’un 1000% del passatge entre el 2010
(any d’implantació) i més d’un 100% d’ocupació per vehicle en aquest període. Cal dir que l’oferta del
servei és més del doble en laborable, unes 22 expedicions/dia i sentit (en festiu abans directament no hi
havia servei), però encara té marge de creixement si es compara amb altres serveis exprés (l’e9 de Caldes
de Montbui, per posar un exemple pròxim, presenta el doble d’expedicions).

LA1 (Centre - Can Rovira)

També cal apuntar que l’ocupació ha baixat l’últim any presumiblement com a conseqüència de la
implantació del servei e21 de Mollet del Vallès, que a Lliça d’Amunt presenta el mateix recorregut i les
mateixes parades, que ha absorbit passatge de la línia e7. També es pot interpretar com un increment del
servei e7 (12 expedicions/dia i sentit, però en global segueix sent inferior a l’oferta de l’e9 actual.

LA 2 (Centre - Pineda del Vallès per Can
Farell)

Pel que fa a l’anàlisi del corredor, es destaca aquest corredor (per carretera) com el que presenta la ràtio
de demanda mitjana per expedició més elevat (amb molta diferència respecte la resta d’itineraris), amb 58
passatgers per expedició i amb un creixement des del 2011 del 70%.
Caldrà tenir en compte doncs, l’augment de l’oferta (i demanda) previsible a partir de les dades d’evolució
del servei interurbà de manera que el desenvolupament del sector no suposi una trava al mateix.

14

14

LA 3 (Centre - Granollers)

15

TOTAL

43

Taula 3.

Línies

Expedicions Diferència
laborables

A1 (Centre - Can Rovira)

15

A11 (Centre – Esteper – Centre)

7

A21 (Centre – La Serra – Palaudàries)

1

A22 (Centre – Artigues – Centre)

7

A2 (Centre - Pineda del Vallès)

17

A4 (Centre - Can Farell)

12

A42 (Centre - Pineda del Vallès per Can
Farell)

3

A5 (Centre - Granollers)

15

A7 (Centre - Can Montcau - Granollers)

15
92

+8

+26

+15
+49

Taula comparativa entre els serveis de 2016 i 2019. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de TLA
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Com es pot apreciar, en aquest període el nombre d’expedicions ha augmentat en més del doble.
Pel que fa a les dades de demanda actuals, es disposa de la informació per línies i per mesos dels dos
últims anys, tal com mostra la següent taula:

Figura 150.

Viatgers per línia l’any 2019-. Font: TLA

Com que aquesta dada és global, no expressa l’eficiència de les línies, donat que una pot tenir moltes més
expedicions i longitud que una altra. En aquest sentit, es disposa dels viatges/km de cada línia per a l’any
2019.

Figura 149.

Evolució dels viatgers mensuals els anys 2018 i 2019). Font: TLA

Com es pot observar, el servei compta amb una mitjana d’uns 25 mil passatgers mensuals. A més,
l’augment global de passatgers en 2019 es troba al voltant del 20%. Aquests són valors de demanda molt
poc habituals no només per a un municipi de les característiques de Lliçà (tant de població com de
dispersió urbana) sinó per a municipis més grans. Aquest es pot apreciar si es comparen els valors de
viatges per habitant i any, on els valors són superiors a municipis com Granollers i Mollet del Vallès, molt
més poblats i compactes.

Taula 7.

Taula 8.

Viatgers/km anys 2019. Font: TLA

En dia feiner es destaca molt per sobre de la resta el rendiment de la línia A42, mentre que l’A7 és la que
presenta els valors més baixos, bàsicament perquè el sector de Can Montcau, al que dona servei, encara
no està totalment desenvolupat.
Pel que fa als títols de transport, els més utilitzats són els de l’ATM, seguits dels títols propis.

Comparativa de serveis propers i viatges per habitant i any. Font: TLA

Per línies, es destaquen l’A1, l’A5 i l’A2 en dia feiner, mentre que en cap de setmana i festiu es destaca
l’A21, tal com es mostra en el següent gràfic:
Figura 151.

Distribució dels títols de transport de l’any 2019. Font: TLA
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A nivell de la mobilitat juvenil, cal dir que cada cop més joves utilitzen el transport públic urbà per
desplaçar-se, especialment per mobilitat obligada (estudis)

Figura 152.

Evolució del nombre de T16. Font: TLA
Taula 5.

Taula amb habitants, viatgers i ràtio competitivitat del TLA amb el cotxe. Font: ajuntament

Pel que fa a la demanda segons la distribució horària i OD, només es disposa de les dades de abans del
canvi de servei.
Entre novembre i desembre de 2016, es van realitzar durant dues setmanes comptatges puja-baixa per
establir la demanda per línia (i matrius OD) en un dia tipus, per establir una base amb què reorganitzar la
xarxa (i implementar nous serveis). Els resultats definitius d’aquests comptatges van establir que, en un dia
laborable tipus, la demanda per línies i expedició era de:
LA1

LA2

LA3

630

5

4

0

700

63

58

46

800

18

17

23

900

11

12

20

1000

8

7

21

1100

14

23

11

1230

14

20

18

1330

7

16

17

1430

77

59

22

1530

14

36

19

1630

19

20

31

1730

14

28

24

1830

17

16

20

1930

9

10

17

Total general

290

326

289

Taula 4.

Comptatges puja baixa per expedició i línia en un dia tipus l’any 2016. Font: ajuntament de Lliçà d’Amunt

Per orígens/destinacions, l’estudi del 2016 va establir que les urbanitzacions més sol·licitades són les de
Ca l’artigues, Can Salgot i Ca l’Esteper, i les menys sol·licitades les de Raval Xicota, Can Roure i Can
Costa, el que es correspon bastant amb el nombre d’habitants ( i el nombre de parades a la urbanització):

Figura 153.

Viatgers del TLA. Font: ajuntament
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o Les úniques parades al centre d’aquestes línies es troben al C/Tenes i al C/Aliança, vials
molt allunyats del centre com per poder atraure volum de passatgers importants.

2.5.3. Diagnosi
RESPECTE A L’OFERTA DE SERVEIS

o Al no parar a l’ajuntament, tampoc permet l’intercanvi directe amb les línies urbanes.

Serveis. Justificació del concepte de xarxa

Per compensar aquests factors l’ajuntament disposa de dues línies urbanes (A5 i A7), de
freqüència horària, que enllaça el centre de Lliçà (regula a la parada de l’ajuntament) amb les
urbanitzacions de llevant i el centre de Granollers (incloses les dues estacions de RENFE). A més,
està en fase de proves una nova línia (A7), que enllaçarà amb la zona oest de la ciutat i Can
Montcau.

L’oferta de transport públic de Lliçà d’Amunt compta amb serveis urbans (connexió amb les
urbanitzacions) i interurbans (connexió amb els municipis confrontants i les capitals de comarca i
província) formant una xarxa integrada que garanteix que els desplaçaments de vàries etapes en transport
públic es puguin realitzar sense grans afectacions al temps de recorregut.
Freqüències de pas insuficients i/o poc competitives respecte a altres modes de transport

Capacitat insuficient del servei

Es considera que la freqüència de pas és molt bona i competitiva a tots els nivells:

El febrer de 2019 es va renovar la flota, la qual es compon de:

Línies urbanes

-

3 autobusos MAN Lion’s City híbrids de 12m amb capacitat per a 92 places + 1PMR

La freqüència de totes les línies urbanes és, com a mínim, d’una expedició cada hora, amb reforços en
hora punta en alguns casos.

-

1 autobús de 60 places.

En total 336 places oferta de i 4 PMR.
Línies interurbanes
Amb aquesta capacitat es cobreix el servei, encara que són necessaris alguns reforços en hora punta.
El servei exprés de connexió amb Barcelona està augmentant paulatinament, en concordança amb
l’augment de la demanda. En l’actualitat l’e7 compta amb 44 expedicions, a les que se sumen les 24 de
l’e21. Les línies de connexió Caldes – Granollers compten amb 28 expedicions diàries, però presenten
problemes de cobertura territorial.
Cobertura horària i/o territorial insuficient
Es considera que la cobertura al municipi és bona en general:
Línies urbanes
A nivell urbà, totes les urbanitzacions estan cobertes (considerant els radis de cobertura) en un 80%.
Només quedarien fora d’aquests estàndards:

Tarifes
Per una banda, el municipi de Lliçà d’Amunt està integrat tarifàriament a l’RMB i, per tant, s’utilitzen els
títols per zones propis de l’ATM en els desplaçaments en transport públic tant urbà com l’interurbà, que es
donen, com a mínim en la primera etapa, dintre de l’àmbit de l’RMB.
Per una altra banda, tots els serveis de transport públic urbà de Lliçà d’Amunt estan operats per l’empresa
Sagalés, la qual disposa de la S1, un títol especial de 10 viatges (1 zona)
Finalment, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un títol Bonificat, la targeta B-10, regulat en funció de la
renda i que la seva concessió es fa a traves d’Acció Social.
RESPECTE A LA COORDINACIÓ I LA INTERMODALITAT

-

-

Les urbanitzacions de Les Oliveres i Can Franquesa. De molt poc pes específic de població i
ubicades del costat est de la C-17, no tenen un accés directe pel municipi de Lliçà d’Amunt. De fet,
les seves relacions principals de mobilitat presumibles són amb Granollers, tant per accessos com
per proximitat.
La urbanització de Palaudalba. Només compta amb una parada al centre cívic, fora de la
urbanització, que dona accés al CAP i les escoles. El traçat i la secció del C/Segre no permet que
els autobusos urbans, de 12 metres de longitud, hi circulin.

Coordinació amb horaris d’altres serveis de transport
La coordinació entre serveis urbà i interurbà és molt bona. Per al corredor Barcelona, en sentit Lliçà de
Vall quasi totes les expedicions de totes les línies urbanes tenen una coordinació amb el bus interurbà de
menys de 15 minuts. És a dir, un passatger s’ha d’esperar menys de 15 minuts a la parada de l’ajuntament
per agafar un bus interurbà amb destinació Barcelona en qualsevol expedició. En aquest sentit, la línia
menys coordinada seria la A2, que compta amb quatre expedicions amb temps d’espera superiors i la
franja horària de 13 a 14h, on el temps d’espera és d’entre 15 i 30 minuts.

Línies interurbanes
A nivell interurbà, cal distingir entre les línies del corredor Barcelona i les del corredor Granollers:
-

Les línies d’accés a Barcelona compten amb parades al llarg de la travessera BV-1602, inclòs
l’àmbit més cèntric del nucli urbà, on es localitza la parada de regulació de totes les línies urbanes,
permetent l’intercanvi amb certa comoditat.

-

Les línies d’accés a Granollers, en canvi, no permeten aquest intercanvi perquè els autobusos no
arriben al centre, sinó que es desvien per la carretera BV-1432, de manera que:

Per al corredor Granollers, tenint en compte que el servei de la línia A5 és competència de l’ajuntament,
cal dir que els horaris estan organitzats perquè les altres línies urbanes arribin uns minuts abans de les
sortides de les expedicions de l’A5 (i viceversa). Això es compleix per a totes les línies excepte per l’A2,
degut a que el seu trajecte és més curt i la seva sortida és a l’hora en punt, coincidint amb la resta,
provocant que en la majoria de les seves expedicions existeixi un decalatge de 30 minuts amb la resta. La
línia A4, tot i que també té un trajecte més curt, l’horari s’ha organitzat de manera que si coincideixin les
arribades.
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Condicionament d’aparcaments per als usuaris intermodals

-

Perquè un servei de transport públic fomenti la intermodalitat cal que aquest servei compleixi unes
condicions de competitivitat en temps de recorregut, preu i comoditat en totes les etapes del trajecte
respecte el vehicle provat motoritzat. En el cas del municipi de Lliçà d’Amunt, aquestes condicions es
donen principalment en els desplaçaments a Barcelona, on la dificultat de trobar aparcament, el consum
de combustible i la possible necessitat de desplaçar-se per transport públic per la ciutat fomenten l’ús de
l’autobús interurbà, que disposa de títol integrat. Amb el nou servei exprés, a més, s’ha reduït el temps de
recorregut de manera que en molts casos és més ràpid arribar en autobús que en cotxe.
Partint d’aquesta premissa, es considera que les parades que han de disposar d’aparcaments
d’intermodalitat que compleixin les condicions bàsiques de seguretat, comoditat i accessibilitat (park&ride)
són les associades als serveis exprés e7 i e21, les parades Ctra. de Caldes – Guatlla, a la cruïlla, i
Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al centre:
-

L’entorn de la parada de la Cruïlla compta amb una oferta elevada d’aparcament, encara que:
o Recentment s’han transformat moltes de les places lliures en calçada a zona blava, i les
lliures es trobem davant del CAP
o Hi ha quatre bosses d’aparcament de caire privat, dues per a restaurants i dues per a
supermercats
o Existeix una bossa d’aparcament propera a la parada, però no disposa de les condicions
bàsiques de seguretat: no disposa d’il·luminació ni espai exclusiu pel vianant i es troba fora
de la vista dels usuaris, el que pot propiciar problemes de vandalisme i/o robatori. Aquesta
bossa es troba a uns 100 metres a peu de la parada d’autobús.

La parada de l’ajuntament sí que disposa d’una bossa d’aparcament més condicionada per a la
intermodalitat vehicle privat – autobús. Es tracta de l’esplanada situada darrera de l’IES, ja vista a
l’apartat de vianants, que també dona servei com a aparcament lliure cèntric per a l’usuari del cotxe
i vial transitable entre el C/Anselm Clavé i l’Av. dels Països Catalans. Compta amb espai per a
unes 150 o 200 places, encara que l’ocupació màxima aproximada ronda el 50%. El seu problema
principal és la manca de separació de les xarxes de transport: tots els modes (vianants, bicicleta,
transport col·lectiu i privat motoritzat) comparteixen el mateix espai. Només hi ha un espai mal
condicionat per al vianant que aquest (el perfil tipus són adolescents que van i tornen de l’institut)
no sol agafar. L’itinerari fins a la parada oscil·la entre 150 i 180 metres.

Distància entre parades de diferents serveis
Un dels únics punts febles principals del servei de transport públic és que la gran oferta de vehicles
disponible no disposa de superfície suficient per mantenir-los tots en el mateix espai, de manera que s’ha
dividit la parada principal de les línies urbanes (on regulen) i interurbanes, la de l’ajuntament, en dos:
-

La primera al C/Anselm Clavé, que és per on circulen els autobusos interurbans i les línies A4 i A5,
amb espai per a 2-3 vehicles (molt ajustats).

-

La segona al C/Torrent Merdanç, amb espai per a dos vehicles (línies A1 i A2).

La distància entre ambdós punts és d’uns 50 metres, amb visibilitat bastant bona, però cal tenir en compte
que per fer l’intercanvi entre les línies A1 i A2 i el bus interurbà (o les altres línies urbanes) s’ha de passar
un pas de vianants semaforitzat en un vial d’IMD d’uns 9 mil vehicles, situació que no es ideal,
especialment si l’usuari va amb temps just.

Figura 155.

Parada de l’ajuntament per a les línies urbanes i interurbanes. Font: elaboració pròpia

A més, la ubicació d’aquesta parada central es troba fora de la ruta del corredor interurbà Caldes de
Montbui – Granollers, la qual gira per la BV-1432 abans d’arribar a l’àmbit de l’ajuntament. La parada més
cèntrica d’aquest servei es troba al C/de l’Aliança, a uns 300 metres al nord de l’Ajuntament, distància que
per una banda evita l’intercanvi i per l’altra dificulta l’atracció de passatgers.

Figura 154.

Esquema dels aparcaments disponibles a l’entorn de la parada de bus interurbà a la cruïlla. Font: elaboració pròpia
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parades de Can Salgot i Ca l’Artigues. També cal dir que en la majoria d’aquests casos el trànsit de
vehicles és mínim.

RESPECTE A ACCESSIBILITAT I MILLORA DE LES PARADES
Condicions de la informació als usuaris habituals o potencials sobre el servei i la xarxa
La informació que es dona a l’usuari sobre els serveis (línies, itineraris, horaris de pas) és molt bona. Totes
les parades presenten aquest tipus d’informació. A la web de l’Ajuntament també es pot consultar l’oferta
de transport públic del municipi, amb les línies, horaris, plànol de la xarxa, informació de contacte i enllaços
amb operadors i administracions.

Pel servei interurbà, en canvi, la situació és més heterogènia:
-

La parada de Can Farell a la Ctra. de Caldes en ambdós sentits, abans esmentada, no disposa de
passos de vianants ni vorera per accedir a la parada

-

L’entorn de les parades Anselm Clavé – Costa de Can Puig/Anselm Clavé – Major i les seves
simètriques respectives, Anselm Clavé – Tenes i Anselm Clavé – Aliança tenen un problema
d’accessibilitat en el tram entre el C/Tenes i el C/Aliança, on la vorera es veu interrompuda en els
dos costats (a diferents alçades) i no hi ha cap pas de vianants que uneixi els trams amb vorera, de
manera que l’itinerari queda interromput, tal com s’aprecia a la següent figura.

Adaptació del servei per a PMR
Tots els vehicles estan adaptats per a PMR.
Condicions d’apropament vehicles a la zona d’embarcament
La parades interurbanes de l’Ajuntament i Anselm Clavé – Costa de Can Puig en sentit Barcelona i la
d’Anselm Clavé – Països Catalans en sentit Santa Eulàlia són les úniques que compten amb un apartador
perquè els busos se surtin del traçat de la via i permetin el pas de la resta de vehicles. La resta de
parades, fan l’embarcament des de la vorera al carril de pas de la via.
Parades i punts de parada
L’estat de conservació i accessibilitat de les parades és, en general, molt bo. Bàsicament s’observa:
-

Bon estat de conservació de les parades.

-

Existència de senyalització homogènia tan vertical com horitzontal en el punt de parada a totes les
parades urbanes (tòtem o marquesina) i a la majoria de les parades interurbanes, en els casos de
coincidir amb la parada urbana. En els altres casos hi ha el pal o marquesina de la Generalitat.

-

Informació homogènia a totes les parades del servei urbà i quasi totes del servei interurbà. En
aquest sentit, no s’ha trobat informació de les línies de Caldes – Granollers a la parada d’accés a
Can Xicota, a la rotonda de la BV-1432, Ctra. de Granollers – Can Riereta

-

Passos de vianants als itineraris d’accés a totes les parades de la xarxa principal de vianants i a la
gran majoria de parades (manca algun pas a les urbanitzacions de Can Farell, Can Salgot, Ca
l’Esteper i Ca l’Artigues, on les IMDs de vianants i vehicles són molt reduïdes). Com a excepció es
podria considerar el Pg. De Sant Valerià a Can Lledó, on el pas de vianants es troba a més de 60
metres de la parada en un vial d’uns 2 mil vehicles d’IMD.

-

Parades situades en general en punts segurs. Com a excepció es troba la parada interurbana de
Can Farell (en ambdós sentits). Es tracta d’un aquests punts on es barreja la proximitat de vehicles
motoritzats amb elevades velocitats de circulació amb la inexistència de mesures de protecció, ni
vorera o espai pel vianant ni un pas de vianants per creuar en zones de velocitat genèrica en àmbit
interurbà (90 km/h).

Accessibilitat de les parades (incloure PMR o persones amb qualsevol altra limitació
Pel servei urbà es detecta bona accessibilitat a totes les parades i els itineraris d’accés de les parades de
la xarxa principal de vianants i a la gran majoria de parades:
-

Totes les parades del nucli urbà presenten passos i voreres accessibles per a PMR.

-

A les urbanitzacions, en canvi, algunes parades no disposen dels passos adaptats o voreres
d’amplada lliure suficient. És el cas de Can Rovira (Nou i Vell), Can Farell, Ca l’Esteper i algunes

Figura 156.

-

Tram sense vorera ni passos a l’entorn del C/Costa de Can Puig. Font: Google Earth

La parada d’accés a la urbanització Can Xicota només disposa de vorera i passos de vianants en
l’itinerari d’accés a la urbanització, però no per seguir per la BV-1432 o accedir a l’entorn de la
benzinera. També cal dir que encara no s’ha executat l’itinerari de vianants i bicicletes a la BV1432 d’enllaç amb Granollers i la benzinera no suposa un pol d’atracció important per als vianants.

Enllumenat de les parades i el seu entorn
En general no es detecta manca d’il·luminació en els itineraris d’accés o en la parada.
Infraestructura i estat de les parades
Com s’ha dit, l’estat de les parades és, en general, molt bo. A continuació es presenta una taula resum
amb l’estat de les parades interurbanes.
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9. Anselm Clavé - Costa de Can Puig

11. Anselm Clavé - Major

13. Ajuntament de Lliçà d'Amunt (I)

15. Anselm Clavé - Països Catalans (I)

17. Ctra. De Granollers - Can Riereta (I)

4. Ctra. De Caldes - Pinsà

6. Cruïlla de Caldes

8. Anselm Clavé - Menorca (II)

10. Anselm Clavé - Tenes

12. Anselm Clavé - Aliança

14. Ajuntament de Lliçà d'Amunt (I)

16. Anselm Clavé - Països Catalans (II)

18. Ctra. De Granollers - Can Riereta (II)
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Figura 157.

2. Ctra. De Caldes - Farell

7. Anselm Clavé - Menorca (I)

Compartit amb servei urbà
No Si
Tipus Infraestructura
P M
Informació
Ubicació informacio
Accessibilitat parada
Accessibilitat itinerari
Passos de vianants
Seguretat del punt de parada
Banc
M
Paperera

Tornada Barcelona/Granollers

5. Cruïlla de Caldes

3. Ctra. De Caldes - Guatlla

1. Ctra. De Caldes a Mataró - Caldes

Accés Barcelona/Granollers

M

M

Millorable

M

M

Senyals que afavoreixen el pas del transport públic. Font: elaboració pròpia

En aquest sentit, s’ha detectat algun punt o tram de conflicte o que podrien ser conflictius en algunes
situacions. És el cas de:
-

El C/Segre, a la urbanització de Palaudalba. Actualment és l’única urbanització sense servei de
transport públic, però la secció (de doble sentit) i el traçat sinuós (amb poca visibilitat) dels seus
carrers no permeten el pas segur dels vehicles actuals (12-13 metres)

-

El recorregut de la línia A1 C/Josep Maria Sert – C/Marià Fortuny a Ca l’Esteper, de doble sentit i
amb una línia d’aparcament, podria presentar problemes si coincideixen l’autobús amb un vehicle
en sentit contrari en un tram amb vehicles aparcats. Es tractaria d’una situació molt poc habitual,
però, ja que la IMD d’aquest vial és molt baixa

-

El mateix passa en alguns dels carrers del recorregut de la línia A1 a Can Rovira Vell, on la poca
amplada, la presència d’una línia d’aparcament i, en alguns casos, el doble sentit, fan que la
circulació de l’autobús pugui quedar afectada. De la mateixa manera, es tracta de vials amb IMDs
inferiors als 100 vehicles diaris.

-

Actualment a Can Montcau existeix una parada, a la demanda, ubicada al final d’una línia
d’aparcament davant d’una empresa en construcció, de manera que part d’aquests aparcaments
es troben ocupats per material d’obra. En conseqüència, hi ha vehicles que aparquen a l’espai
reservat per l’autobús. Es tracta d’un fet presumiblement provisional, però, amb la implantació de la
nova línia A7, caldrà vigilar que els espais dedicats a les parades al polígon no sigui ocupats per
vehicles estacionats (s’ha de tenir en compte que quan estigui executat completament comptarà
amb una quantitat de mobilitat en vehicle privat molt elevada, ja sigui de treballadors com de
visitants)

Correcte

Infraestructura i estat de les parades. Font: elaboració pròpia.

Pel que fa a les parades del servei urbà, l’ajuntament fa un seguiment regular de l’estat de
conservació/manteniment, mancances, etc. de totes elles (unes 150, aproximadament). A l’última revisió,
realitzada a l’estiu de 2018) es van detectar petits problemes generals de manteniment als bancs (cal
tornar-los a envernissar) i la senyalització horitzontal (cal repassar la pintura a alguna parada de Pinedes
del Vallès) i d’accessibilitat (mancança d’un pas de vianants a l’entorn de la parada de Pau Claris – Països
Catalans) que ja estan corregits o en procés de correcció.
RESPECTE A LA MILLORA DE LA FUNCIONALITAT I VELOCITAT COMERCIAL
Punts o trams de conflicte (aparcament il·legal en parades o a l’itinerari, girs, ERV, etc.)
En general, totes els trajectes de les línies urbanes estan condicionades i afavoreixen el pas de l’autobús,
ja sigui eliminant files d’aparcament per permetre el pas còmode del vehicle com alliberament d’espais i
prohibició d’estacionament en cruïlles per permetre el gir, com es mostra a les següents figures.

Pel que fa als elements reguladors de velocitat, actualment s’estan retirant aquells que afecten el pas de
l’autobús i s’estan plantejant nous menys agressius però igualment eficients, com, per exemple, els coixins
berlinesos d’asfalt.
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Temps de recorregut i velocitat comercial
El temps de recorregut de les línies és molt bo en general.
A nivell urbà les línies aprofiten les facilitats ja comentades que s’aporten al servei (prioritzacions
semafòriques, trams amb prioritzacions de pas, seccions amples i girs adaptats, eliminació d’obstacles,
etc.) i presenten temps de recorregut i velocitats comercials competitius, permetent intercanvis entre línies i
freqüències horàries de totes les expedicions amb els vehicles disponibles.
A nivell interurbà, les línies exprés arriben a Barcelona en poc més de 30 minuts, mentre que la línia A5
arriba a Granollers en 15-20 minuts. Com a observació cal apuntar que la parada de la línia A5 de Can
Montcau, a la demanda, està començant a presentar passatge en totes les expedicions, el que comença a
dificultar el compliment dels horaris, especialment a les hores puntes. La implantació de la nova línia A7
està pensada per complementar aquest servei i cobrir aquesta demanda.

2.6. El mode vehicle privat motoritzat
2.6.1. Oferta
El municipi de Lliçà d’Amunt es caracteritza per presentar una xarxa vial àmplia, d’uns 113 km. Com s’ha
vist als apartats introductoris, aquesta xarxa té un caràcter majoritàriament urbà, de connexió entre les
urbanitzacions, encara que també es localitzen trams viari d’àmbit superior.
Xarxa viària externa
La xarxa viària externa està formada per les vies interurbanes i pels accessos al municipi. A Lliçà d’Amunt,
aquestes vies són:

Necessitat de carrils específics o de semaforització específica
No es detecta amb l’estructura actual del servei necessitat per a carrils bus o semaforització específica
(més enllà de l’existent). Quan es desenvolupi la Modificació del POUM dels sectors del centre, amb la
presumible ubicació d’una nova estació d’autobusos s’haurà d’estudiar la necessitat d’incorporar aquests
elements per afavorir l’accés o el pas de l’autobús.
Competitivitat respecte altres modes de transport
Bona
ALTRES DEFICIÈNCIES
Utilització de combustibles alternatius als autobusos
Tots els vehicles de la flota són híbrids. Els vehicles híbrids són propulsats elèctricament i generen
l’electricitat amb un motor tèrmic auxiliar (funcionament en sèrie), o bé combinen la tracció elèctrica i la del
motor dièsel. D’aquesta manera els més avançats aconsegueixen reduccions de consums i emissions d’un
30% o superiors

Figura 159.

Xarxa viària externa al municipi de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

1. La C-17 o autovia de l’Ametlla, és l’única via que es pot considerar pròpiament com a externa.
Enllaça Barcelona amb Ripoll i compta amb IMDs de 65 mil vehicles en el seu pas pel municipi, un
petit tram de 2km que travessa l’extrem oriental de Lliçà d’Amunt, entre Canovelles i Granollers.
Compta amb dos accessos complets (entrada + sortida) al municipi.
2. La C-1415b, de connexió amb Granollers des de Caldes de Montbui, és una de les vies que
presenten enllaços amb la C-17 (a Canovelles). Encara que de menor jerarquia, suporta IMDs
d’entre 10 i 15 mil vehicles al seu pas pel municipi. Creua el municipi d’est a oest pel nord i enllaça
amb Santa Eulàlia de Ronçana (2a) i Canovelles (2b).
3. La via BV-1602, travessera del municipi que compta amb nomenclatures diverses depenent del
municipi per on discorre i que enllaça amb els municipis de Santa Eulàlia (3a) i Lliçà de Vall (3b).
Es tracta de l’alternativa urbana a la C-17 en el seu tram fins a Mollet del Vallès i compta amb un
trànsit de pas important, al voltant dels 10 mil vehicles, especialment en sentit sud.
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4. La via BV-1432, de connexió amb Granollers des del Lliçà d’Amunt. És l’altra via que presenta
enllaç amb la C-17 i suporta una IMD d’uns15 mil vehicles al seu pas pel municipi.
5. El C/Sol, ubicat al sud de Ca l’Esteper i que enllaça amb Lliçà de Vall. És una alternativa als
desplaçaments intermunicipals en sentit sud, encara que, degut al seu caire de carrer propi
d’urbanització, amb velocitats limitades a 30 i la presència contínua d’esquenes d’ase només és
utilitzat pels veïns més propers.
6. El C/Victor Català, ubicat a l’est de la urbanització de Can Salgot. De característiques similars al
C/Sol, també enllaça amb Lliçà de Vall, presenta IMDs molt baixes degut a que existeixen
alternatives molt més competitives pel vehicle motoritzat.
7. La Ctra. de Palaudàries, ubicada al sud de la urbanització de Can Lledó, enllaça amb els
municipis de Lliçà de Vall i Parets del Vallès. És una via força carregada (més de 7 mil vehicles
diaris), degut a la seva bona posició com a connector de les urbanitzacions de l’oest amb aquests
municipis. Cal recordar que aquestes urbanitzacions concentren el 70% de la població del municipi.
8. El C/Segre, localitzat a la urbanització de Palaudalba, enllaça amb can Falguera, la urbanització
del nord-est del municipi de Palau de Plegamans. Actualment ha perdut quasi tot el trànsit passant
degut al desdoblament (fa uns quants anys) del C/Ctra. de Palaudàries uns 350 metres al nord,
sense pacificar i de traçat molt més amable.
9. El C/Ctra. de Palaudàries, esmentat en el punt anterior, compta amb IMDs de quasi 2 mil vehicles
i serveix de connexió amb els municipis de l’oest per als residents més propers tant de Palau com
de Lliçà.
10. El C/Estany de Monasterio, ubicat a la urbanització de Can Rovira Nou, també de connexió amb
Can Falguera. Compta amb IMDs molt baixes, ja que només és emprada pels residents de la
urbanització.
11. El C/Camí de Ca l’Artigues, ubicat a l’oest de la urbanització de Can Farell, enllaça amb la C1415b a Santa Eulàlia de Ronçana. No compta amb trànsit de pas degut a la proximitat amb la
resta d’enllaços de la pròpia C-1415b.
Xarxa viària interna
La xarxa viària interna s’ha jerarquitzat segons les següents tipologies:
-

Xarxa primària, interurbana i urbana

-

Xarxa secundària, col·lectores o distribuïdores.

-

Xarxa local

Figura 160.

Plànol 5.1, full 2. Jerarquia de la xarxa viària. Font: elaboració pròpia.
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Xarxa primària

-

Urbanitzacions:

La xarxa primària interurbana és la que garanteix la connexió del nucli amb els municipis confrontants i ja
s’ha analitzat a l’apartat anterior. En aquesta categoria entren les vies competència de la Diputació de
Barcelona, la BV-1602 (o C/Anselm Clavé) i la BV-1432, i la C-1415b, competència de la Generalitat de
Catalunya.

o A can Rovira Nou, l’eix de connexió amb Palau de Plegamans i la Ctra. de Palaudàries,
format per diversos carrers

La xarxa primària urbana està formada per vies que garanteixen les connexions de la xarxa viària local
amb la xarxa periurbana i les relacions principals amb els diferents sectors i nuclis i urbanitzacions del
municipi.

o A Can Roure, el C/Can Roure

En aquests carrers és habitual observar que:

o A Ca l’Esteper els vials C/Isidre Nonell i C/ de Lluís Domènech i Montaner

o A Palaudalba, el C/Segre

o A Can Lledó, Mas Bo i Pinedes del Vallès, el Pg. de Sant Valerià

-

Tenen prioritat en les interseccions amb altres vials de la xarxa secundària.

o A Can Costa i Ca l’Artigues, el C/Urgell

-

Tenen 2 sentits de circulació.

o A Ca l’Artigues, el C/Segrià, C/Cerdanya, C/Matarranya i el tram nord del C/de Ca l’Artigues

-

També formen part de la xarxa d’itineraris principals per a vianants (a trams)

o A Can Farell, el C/Can Farell

-

L’autobús interurbà l’utilitza per a dur a terme els seus recorreguts.

o A Can Xicota, el C/Pica d’Estats i la seva continuació recent pel C/Bosc de la Riera

-

Presenten IMDs elevades per una zona urbana, d’entre 2 i 7 mil vehicles

-

El límit de velocitat és el genèric excepte als voltants de zones d’especial sensibilitat, com
equipaments escolars, esportius, etc.

o El tram nord de l’Av. dels Països Catalans i els seus vials perpendiculars d’enllaç amb la
BV-1602, el C/Formentera, el C/Castelló de la Plana el C/Tenes i el c/de l’Aliança

-

Formen part dels itineraris principals dels vehicles pesats.

o El C/Folch i Torres

-

Nucli urbà

Els carrers que conformen la xarxa primària són els següents:

o L’accés a l’església i Can Malé, el C/Costa Can Puig

Ctra. de Palaudàries, C/Can Salgot, Pg. de Sant Valerià, C/Ramon Llull, C/Josep Llimona, C/Ramon
Cases, C/de Ca l’Artigues, C/Francesc Macià, C/camí del Turó (o variant de la Serra), C/Jaume I, Av. dels
Països Catalans (tram sud) i accés a Can Montcau.

o El C/Torrent Merdanç

Xarxa secundària

o El c/ de la Metal·lúrgia

Les vies secundàries, distribuïdores o col·lectores formen la part estructurant de la xarxa secundària i
garanteixen els desplaçaments a l’interior de les cèl·lules. Recullen els fluxos interns de les vies veïnals i
asseguren la connexió amb la xarxa bàsica.
En aquests carrers és habitual observar que:
-

No tenen prioritat en les interseccions amb els vials de la xarxa primària però sí que en tenen en
les interseccions amb vials de la xarxa secundària veïnal.

-

Les interseccions amb altres vials acostumen a ser en X o en T.

-

Poden tenir 1 o 2 sentits de circulació.

-

o El C/Pau Claris

Xarxa local
Les vies locals o veïnals són les vies més capil·lars que permeten el final o l’inici de trajecte i que donen
accés a les diferents activitats del territori, ja siguin de tipus residencial, industrial, comercial o de serveis.
La resta de vials que no s’han anomenat com a vies primàries o vies col·lectores formen part de les vies
veïnals.
En aquests carrers és habitual observar que:
-

No tenen prioritat en les interseccions amb vials de la xarxa primària ni de la xarxa secundària
distribuïdora.

També són emprats per les línies de bus urbà

-

La majoria dels encreuaments són cruïlles en T o en X.

Enllacen la xarxa primària amb les urbanitzacions amb menor pes específic (i per tant, menors
IMDs)

-

Alguns dels vials són de prioritat invertida o bé d’ús exclusiu per a vianants.

-

L’autobús urbà i els interurbans no els utilitzen per a dur a terme els seus recorreguts.

-

No formen part dels itineraris principals dels vehicles pesats.

Suporten IMDs mitjanes – baixes, d’entre 500 i 2 mil vehicles

Els carrers que conformen la xarxa secundària distribuïdora són els següents:
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Jerarquia
Xarxa externa
Xarxa primària interurbana
Xarxa primària urbana
Xarxa secundària
Xarxa local
TOTAL
Taula 9.

91

Longitud (km)

-

Existeixen vials físicament de plataforma única però que funcionalment són convencionals, amb un
espai per als vianants i un altre pels vehicles, com per exemple el C/de l’Aliança.

0

Longitud de la xarxa viària per jerarquia. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la titularitat d’aquestes carreteres és la que es mostra al plànol següent:

Figura 162.

Plànol 5.1, full 1. Tipologia de vials al municipi. Font: elaboració pròpia

Límits de velocitat
La major part dels vials tenen velocitat màxima limitada genèrica, és a dir, 50 km/h en els trams urbans i 90
Km/h en els trams interurbans. Com a excepció, a la xarxa viària externa, primària i secundària es troben:
o 100 km/h, a la C-17, en el seu tram que discorre pel municipi
Figura 161.

Plànol de titularitat de carreteres. Font: Diputació de Barcelona

o A les proximitats de les rotondes

Tipologia de vies

o A les urbanitzacions, a Can Rovira Nou, el C/Segre a Palaudalba, la Ctra. de Palaudàries,
el C/Francesc Macià i la BV-1432 un cop entren al nucli urbà, l’eix principal de Can Xicota
– Raval d’en Xicota, el C/Urgell entre Can Costa i Pinedes del Vallès, el C/de les Orenetes
a Pineda Feu i els vials de Can Montcau.

Com s’ha vist a l’apartat de la xarxa de vianants, la infraestructura que suporta els desplaçaments a peu,
que es correspon en gran mesura a la del vehicle privat, és relativament heterogènia:
-

La majoria de vials són convencionals, és a dir, compten amb una calçada i una espai segregat per
modes no motoritzats, majoritàriament a peu. També és la secció habitual a totes les
urbanitzacions, encara que l’amplada de calçada i vorera és molt variable.

-

Hi ha diversos vials que presenten únicament calçada, sense vorera. És la secció habitual per a les
vies d’àmbit supramunicipal com la C-1415b i la BV-1432.

-

Hi ha molts camins o vies no asfaltades d’ús compartit, bàsicament fora del nucli urbà, encara que
alguns són de caire privat. Al nucli es destaca el C/Torrent Merdanç de gran intensitats de vianants
i vehicles.

-

El casc antic disposa bàsicament de zona de prioritat de vianants amb plataforma única d’accés
restringit a veïns i serveis.

40 km/h

-

30 km/h
o A l’entorn de la centralitat de Palaudalba – Can Roure – Can Salgot
o A l’entorn de la centralitat de Ca l’Artigues (escola i Mercat)
o A Pinedes del Vallès, l’eix que enllaça amb Ca l’Esteper (C/Pep Ventura – C/Eduard ToldràC/Pau Casals.
o A Ca l’Esteper, el C/Isidre Nonell, el C/Lluís Domènech i Montaner i el C/Amadeu Vives i un
tram del C/Ramon Llull
o A Can Costa i Ca l’Artigues, el C/Urgell
o A Ca l’Artigues, un tram del C/de Ca l’Artigues
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o Al nucli urbà, el C/Folch i Torres, el C/Prat de la Riba, el C/Aliança, el C/Jaume I, un tram de
l’Av dels Països Catalans (davant de l’institut)
-

Sentits de circulació i nombre de carrils
La major part dels vials de la xarxa primària i secundària són de doble sentit excepte al nucli urbà, on la
major part dels vials interns són de sentit únic. En concret, són d’un sol sentit els següents vials:

20 km/h
o Els vials del casc antic, el C/Andorra, el C/Eivissa i un petit tram del C/Prat de la Riba

-

A les urbanitzacions
o A Ca l’Artigues, el C/Segrià, el C/Matarranya i un tram del C/Urgell
o A Ca l’Esteper, el C/Josep Llimona, el C/Lluís Domènech i Montaner i el C/Isidre Nonell
o A la Cruïlla, la majoria dels vials de les urbanitzacions Pineda Feu i el Pinar
o A Can Xicota l’últim tram del C/de Can Xicota, de connexió amb la BV-1432
o A Can Montcau, la via perimetral al complex de Mango, sentit antihorari.

-

Al nucli urbà
o Al nord de Ca l’Oliveres, el tram de l’Av. dels Països Catalans, el C/Mallorca i el
C/Menorca
o A Ca l’Oliveres, el C/Folch i Torres, el C/Prat de la Riba, el C/Tenes i el C/Perpinyà
o Als voltants de l’Aliança, el C/Barcelona, el C/Tarragona, el C/Girona, el C/Lleida, el
C/Mossèn Cinto Verdaguer i el tram occidental del C/Aliança
o A Sant Baldiri, el C/Jaume I, el C/Almogàvers, el C/Lluís Companys, el C/Sant Baldiri, el
C/Onze de Setembre, el C/Baronia de Montbui, el C/Progrés i el tram més oriental del
C/Francesc Macià
o Al centre, el tram més occidental del C/Torrent Merdanç, el C/Joan Sala i Ambrós i el
C/Pau Claris
o Al sector Molí d’en Fonolleda, el C/Indústria i el C/Treball

A la xarxa local, els vials són de doble sentit sempre que la secció ho permeti. En cas contrari són d’un
sentit ja que se sol mantenir com a mínim una fila d’aparcament, o per permetre el pas del bus urbà en els
casos excepcionals en què hi circulin , com en alguns carrers de Can Rovira o Ca l’Esteper.
Pel que fa al nombre de carrils, la secció bàsica és un carril per sentit. Hi ha alguna excepció en
interseccions importants on s’amplia a dos per sentit (per exemple, C/Jaume I amb C/Anselm Clavé, BV1432 amb C/Anselm Clavé), en les entrades d’alguna rotonda (per exemple, l’accés a la C-17 des de la
BV-1432) i a l’entorn de Can Montcau.

Figura 163.

Plànol 5.1, full 3. Límits de velocitats. Font: elaboració pròpia
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Tipus d’interseccions
Els tipus d’interseccions que s’observen en l’entramat urbà són els següents: en T, en X i en O (o
rotondes). Es localitzen diverses cruïlles semaforitzades al C/Anselm Clavé, l’Av. dels Països Catalans i el
C/Jaume I. Cal destacar que quasi tots els semàfors tenen prioritat semafòrica pel transport públic (tant
urbà com interurbà).

Figura 164.

Plànol 5.1, full 4. Sentits de circulació. Font: elaboració pròpia.

Figura 165.

Plànol 5.1, full 5. Sentits de circulació. Font: elaboració pròpia.
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Elements de gestió del trànsit
Pel que fa a la seguretat vial, segons el PLSV de 2017, els elements de gestió actuals i proposats són:
-

Una base de dades actualitzada d’accidents amb víctimes i la transmissió de la informació dels
accidents al Servei Català de Trànsit pel seu tractament al programa SIDAT.

-

Potenciar la figura d’un Responsable del Pla local de seguretat viària de Lliçà d’Amunt dins de
l’Ajuntament amb la formació necessària i contínua en aquest tema.

També s localitza una càmera de trànsit a la Bv-1432, a la rotonda d’accés a Can Xicota
Elements reductors de la velocitat
Amb els anys, al municipi s’han anat implantant a la calçada diversos elements reductors de la velocitat
dels vehicles motoritzats, bàsicament a la xarxa urbana, tant primària com secundària. Actualment, però la
tendència és utilitzar altres mètodes també eficients però menys agressius pel propi vehicle, amb l’objectiu
de respectar i millorar el pas del transport públic urbà que, com s’ha vist, compta amb una xarxa molt
àmplia.
L’inventari actual d’elements reductors consta de:
-

Passos de vianants elevats. Ja analitzats a l’apartat del diagnosi del mode a peu, són elements que
garanteixen una reducció important de la velocitat degut a un sobredimensionament important. En
total es localitzen 30 passos elevats a la xarxa primària i secundària, la majoria dels quals, com
s’ha dit a l’apartat d’oferta dels vianants, són inaccessibles per a PMR.

Figura 167.

-

Coixí berlinès asfaltat al C/Josep Llimona. Font: Ajuntament

Bandes reductores: Les bandes reductores de velocitat són un dels elements que han anat perdent
protagonisme al municipi i, actualment, s’estan retirant en diverses zones (per exemple a la
urbanització de Can Farell, aprofitant obres de reposició i manteniment dels serveis, per reduir
l’impacte sobre l’autobús). Les bandes es localitzen a:
o Al node urbà de Palaudalba
▪

3 a la Ctra. de Palaudàries entre Can Roure i Palaudalba

▪

1 a la Ctra. de Palaudàries a l’accés a Can Rovira Nou

▪

2 al C/Can Roure a l’accés a l’escola

o A Can Salgot
▪

2 al Pg. De Sant Valerià

o A Pinedes del Vallès/Can Costa
Figura 166.

-

Pas de vianants elevat accessible per a PMR a l’Av. dels Països Catalans. Font: Google Earth

Coixins berlinesos asfaltats: Durant la redacció del present EMUS es va adoptar l’estratègia de
reduir velocitats mitjançant coixins berlinesos asfaltats,, els quals són igual d’eficients que la resta
d’elements però són menys perjudicials per al pas de l’autobús.

▪

2 al C/Urgell, un a cada punt d’accés

▪

1 a l’Av. Pau Casals

o Al nucli urbà
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▪

1 al C/Jaume I, entre l’escola i el C/Anselm Clavé

▪

3 a l’Av. dels Països Catalans, al nord de la BV-1432
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Figura 169.
Figura 168.

-

Banda reductora a l’Av. dels Països Catalans. Font: elaboració pròpia

Bandes sonores: De la mateixa manera, les bandes sonores han perdut protagonisme i s’estan
retirant en diversos punts (per exemple al C/Camí del Turó, o Variant de la Serra, s’han retirat la
major part de les bandes aprofitant l’estretament dels carrils com a mesura reductora, o al
C/Ramon Llull, aprofitant el nou asfaltat). Els elements actuals es localitzen a:

Elements reductors de la velocitat. Font: elaboració pròpia

Senyalització d’orientació
La senyalització al municipi és bastant completa si es té en compte les distàncies i la dispersió dels centres
generadors de mobilitat

o A Palaudalba, diverses bandes al C/Segre
o A Can Salgot, al Pg. Sant Valerià
o A Ca l’Esteper, diverses bandes al C/Lluís Domènech i Montaner
o A Ca l’Artigues, diverses bandes al C/Matarranya
o A la Cruïlla, diverses bandes a l’accés est de la zona urbana des de la via C-1415b
o Mesures alternatives: com s’ha dit, actualment s’està apostant per la implantació de
mesures eficients però menys agressives per al vehicle, com la reducció de l’amplada dels
carrils de circulació, mitjançant noves seccions que inclouen espai per als modes no
motoritzats (C/Camí del Turó, C/de Ca l’Artigues)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 95

96

DOCUMENT I . MEMÒRIA

2.6.2. Demanda
Amb les dades obtingudes en els aforaments s’ha creat una aranya d’intensitat de vehicles per un dia tipus
d’entre setmana. En aquesta es pot observar la intensitat mitjana diària de vehicles motoritzats en els vials
del municipi.

Com es pot observar, la xarxa principal interurbana suporta IMDs importants, d’entre 10 i 15 mil vehicles,
mentre que la xarxa principal urbana, de connexió entre urbanitzacions, suporta IMDs de més de 5 mil
vehicles. Aquests són valors bastant alts tenint en compte les característiques dels vials, el que implica
una mobilitat en vehicle motoritzat molt elevada. La resta de vies suporten IMDs bastants inferiors. En
concret es destaquen:
Vial

Figura 171.

IMD*

Vial

IMD*

BV-1602 (nord)

10 800

C/Can Salgot

5 200

BV-1602 (sud)

8 800

Accés Can Montcau

2 600

BV-1432

12 800

Av. Països Catalans

2 100

C-1415b (est)

15 500

C/Folch i Torres

1 300

C-1415b (oest)

9 900

C/Aliança

1 000

Av. Països Catalans

4 500

C/Torrent Merdanç

1 400

C/Jaume I

4 700

C/Metal·lúrgia

2 700

C/Francesc Macià

7 500

C/Can Xicota

900

C/Ca l’Artigues

5 200

C/Camí de Ca l’Artigues

2 000

C/Josep Llimona

2 500

C/Urgell

1 500

C/Ramon Llull

5 100

C/Lluís Domènech i M.

3 000

Pg. Sant Valerià

5 000

C/Can Roure

1 300

Ctra. Palaudàries

7 500

C/Segre

1 800

IMDs als vials principals de la xarxa primària (vermell) i secundària (verd). *Els valors s’han agafat als trams de
major intensitat. Font: elaboració pròpia

Distribució horària del trànsit
Les pautes horàries presenten, en general, el comportament habitual. Una punta més marcada en matí o
tarda (depenent del sentit) i un petit repunt al migdia. L’hora punta és entre les 8 i les 9h del matí i entre les
18h i les 19h de la tarda.
Exceptuant algun vial (com la C-1415b, tram est), s’observa un major nombre de vehicles en sentit
descendent (cap a Lliçà de Vall) que en sentit ascendent i en sentit.

Figura 172.
Figura 170.

Distribució horària dels desplaçaments en vehicle privat a la C-1415b, sentit Caldes de Montbui (1) i Granollers (2).
Font: elaboració pròpìa

Plànol 5.2.2, Intensitat de vehicles entre setmana. Font: elaboració pròpia.
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L’hora punta representa, normalment, entre el 8 i el 10% del trànsit total del dia. Les excepcions les formen
bàsicament alguns dels vials relacionats amb la mobilitat obligada:
-

Vials de connexió amb equipaments escolars, com el C/Jaume I

-

Vials que suposen una drecera i que només tenen un volum rellevant en hora punta, com l’Av. dels
Països Catalans

BV-1602 (nord)

BV-1602 (sud)

BV-1432

Pg. Sant Valerià

En aquests casos, l’hora punta suposa un percentatge superior respecte l’IMD (entre el 12 i el 14%)

Els dies feiners accedeixen al nucli urbà de Lliçà
d’Amunt aproximadament, uns 37 mil vehicles. El 80%
del volum de vehicles que accedeixen al municipi ho
fan per una de les vies principals interurbanes (les que
són competència de la generalitat i la Diputació),
mentre que el 20% restant ho fan per vies principals
urbanes o, fins i tot, locals (competència de
l’Ajuntament). Aquest últim percentatge és tan elevat
degut a la quantitat de vials que connecten les
urbanitzacions amb altres municipis, destacant la Ctra.
de Palaudàries amb uns 5 mil vehicles. El repartiment
per accessos ve representat a la taula adjunta.
Les dades s’han extret de la campanya de treball de
camp i els aforaments anuals disponibles de la
Diputació de Barcelona. Els valors dels vials amb
asterisc (*), s’han extret amb hipòtesis elaborades a
partir dels valors de les vies confrontants, mesurats a la
campanya de treball de camp.

Figura 173.

Trànsit de pas als vials d’accés al centre. Font: elaboració pròpia.

Figura 174.

Nombre de vehicles que entren i surten diàriament al municipi

Vial accés

IMD entrada

Vies principals de caire interurbà
C-1415b (costat Caldes)
C-1415b (costat Canovelles)
BV-1602 (Costat Santa Eulàlia)
BV-1602 (Costat Lliçà de Vall)
BV-1432
TOTAL 1

5.231
8.121
6.325
4.261
5.566
29.504

Vies principals de caire local
C/ de la Metal·lúrgia
Ctra Palaudàries (Parets del Vallès)
Ctra Palaudàries (Palau Solità)
C/Segre
C/Sot
Vials Can Rovira Vell*
C/Ausiàs March*
C/Camí de Ca l'Artigues - Can Farell*
TOTAL 2

1.463
3.874
1.200
900
600
400
100
100
8.637

TOTAL

38.141

Vehicles que accedeixen al municipi. Font: elaboració pròpia..

Figura 175.

Trànsit de pas al municipi. Font: elaboració pròpia.

Com es pot veure, aproximadament un 30% dels vehicles que accedeixen al centre són de pas,
percentatge que s’accentua des del nord, on arriba quasi al 60%. Cal destacar que el 65% dels conductors
enquestats tenen com a origen o destinació el propi municipi. Fent la hipòtesi amb aquests percentatges i
els volum de vehicles que accedeixen al municipi vist a l’apartat anterior, s’acaben traient els següents
valors:
Vial accés

IMD entrada % pas aplicat Trànsit de pas Trànsit connexió
Vies principals de caire interurbà

C-1415b (costat Caldes)
C-1415b (costat Canovelles)
BV-1602 (Costat Santa Eulàlia)
BV-1602 (Costat Lliçà de Vall)
BV-1432
TOTAL 1

5.231
8.121
6.325
4.261
5.566
29.504

55%
55%
55%
25%
18%
-

2.877
4.467
3.479
1.065
1.002
12.889

2.354
3.654
2.846
3.196
4.564
16.615

Vies principals de caire local

Pel que fa als vehicles que surten, cal dir que el comportament és bastant simètric, amb un total aproximat
de 36.500 vehicles. També s’ha de tenir en compte que una part dels vehicles que entren o surten del
municipi per aquests accessos són de pas, i surten o entren per un altre vial, tal com es pot veure en el
següent apartat.
Trànsit de pas per les vies de connexió del municipi
A la campanya de treball de camp s’han realitzat a les principals vies de connexió interurbana enquestes
OD als conductors per determinar trànsits de pas, de connexió i interns. Els vials enquestats (únicament en
sentit entrada) van ser la BV-1602 (dos punts), la BV-1432 i el Pg. Sant Valerià, els quals són els vials
principals on conflueixen les vies d’accés al centre de Lliçà. Els resultats obtinguts són els següents:

C/ de la Metal·lúrgia

1.463

25%

366

1.097

Ctra Palaudàries (Parets del Vallès)
Ctra Palaudàries (Palau Solità)
C/Segre
C/Sot
Vials Can Rovira Vell*
C/Ausiàs March*
C/Camí de Ca l'Artigues - Can Farell*
TOTAL 2

3.874
1.200
900
600
400
100
100
8.637

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
-

504
156
117
78
52
13
13
1.298

3.370
1.044
783
522
348
87
87
7.339

TOTAL

38.141

-

14.188

23.953

Figura 176.

Volum de trànsit de pas i connexió als accessos al municipi. Font: elaboració pròpia.
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En concret, dels vehicles que entren al municipi diàriament, uns 14 mil són trànsit de pas i uns 24 mil de
connexió, és a dir, amb destinació el municipi de Lliçà d’Amunt.
Motiu del viatge
A les enquestes als conductors també es va extreure el motiu del viatge, obtenint els següents resultats:

Figura 177.

Motiu del viatge dels conductors enquestats. Font: elaboració pròpia.

Com es pot veure, la major part dels conductors van a treballar. Cal tenir en compte que l’enquesta es va
realitzar al matí, entre les 8 i les 12h, de manera que el total del dia s’equilibrarà l’anada al treball i la
tornada a casa.
Pel que fa a l’IMD dels vehicles pesants, cal dir que aquests circulen preferentment per la xarxa primària
interurbana, principalment per la C-1415b i la BV-1432, amb intensitats superiors als mil vehicles diaris.
També es destaquen les vies de la xarxa primària urbana, especialment el sistema BV-1602- C/Anselm
Clavé, amb intensitats superiors als 500 vehicles.

Figura 178.

Intensitat de vehicles pesants. Font: Elaboració pròpia
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2.6.3. Diagnosi
Els desplaçaments en vehicle privat suposen el 65 % dels desplaçaments urbans i un 85% del tots els
desplaçaments. Els elements de diagnosi del mode vehicle privat motoritzat són els següents:
Correcta jerarquització del viari
En general, la jerarquització del viari és l’adequada, els vials que formen part de la xarxa viària principal i la
xarxa viària secundària són els que suporten una intensitat mitjana diària de vehicles superior. Hi ha
alguns casos, però, que caldria tenir en compte.
-

El sistema C/Camí del Turó – C/Francesc Macià – C/Jaume I: S’han considerat tot els vials com a
xarxa principal urbana degut a les funcions de connexió que tenen actualment i les IMDs amb les
que compten. Tot i així, la intenció de l’ajuntament sempre ha estat traspassar els vehicles que
circulen actualment pel C/Francesc Macià al C/Camí del Turó (o variant de la Serra), fet que no
s’ha aconseguit degut a la manca de continuïtat d’aquest vial i les facilitats que tenen els vehicles
per circular pel C/Francesc Macià. Pel que fa al C/Jaume I, d’accés al centre escolar, aquest
suporta una IMD molt elevada (5 mil vehicles), especialment en hores d’entrada i sortida dels nens.
La situació ideal seria alliberar la calçada de gran part d’aquests vehicles per evitar conflictes amb
els vianants, especialment en aquest horari, sobretot tenint en compte les deficiències actuals
d’accessibilitat de les voreres d’aquest àmbit.

-

L’Av. dels Països Catalans: En el seu tram al nord de la BV-1432, tot i considerar-se com a xarxa
secundària i suportar una IMD mitjana (el qual encaixa amb la seva jerarquització), en hora punta
del matí suposa una drecera en sentit Granollers, donat que compta amb un únic semàfor de
regulació al C/Tenes i la circulació de menys vehicles en ambdós sentits. És a dir, en aquest
interval aquest vial agafa la funció de connexió interurbana per al trànsit de pas, en comptes de ser
una via de transició entre la xarxa local i la principal.

Capacitat i nivells de servei

Figura 179.

-

Els dies feiners accedeixen al municipi al voltant de 37 mil vehicles, el 80% dels quals per les vies
interurbanes principals. Amb aquests valors, en hora punta del matí (de 8 a 9h) es troben cues a:
-

La C-1415b, a la rotonda de la Cruïlla, en sentit entrada des de Caldes de Montbui, de 2-3 minuts.
Cal tenir en compte que:
o Les entrades des de la C-1415b són les úniques que no tenen vial directe per al gir a la
dreta
o La circulació des de Santa Eulàlia en sentit sud i est, amb preferència respecte la C-1415b
en aquest sentit suporta una IMD d’uns 500 vehicles en hora punta de 8 a 9 del matí,
segons el treball de camp realitzat

Rotonda entre la C-1415b i la BV-1602 a la Cruïlla. Font: Google Earth

També a la C-1415b però fora del municipi, es troba la rotonda d’accés a la C-17, la qual té
afectació indirecta al trànsit de pas per Lliçà d’Amunt. Aquesta rotonda, a diferent nivell, compta
amb cues d’entrada d’uns 5 minuts en hora punta del matí, fet que provoca que alguns conductors
utilitzin la travessera del municipi com a alternativa. Cal destacar la possibilitat que amb alguns
canvis de disseny de la rotonda (entrada directa pel gir a la dreta, delimitació mitjançant pintura
dels carrils de la calçada anular, etc.) es podria millorar la situació i evitar que alguns vehicles
agafessin la BV-1602 a mode de drecera.

Per determinar els nivells de servei, cal tenir en compte:
-

Nivell A:: És el nivell representatiu de la màxima fluïdesa, en la que la circulació dels vehicles no es
veu afectada per la presència d’altres vehicles. La capacitat sobrant en hora punta és d’entre 75 90 %

-

Nivell B: En aquest nivell, tot i que es circula amb fluïdesa, es comença a percebre la presència
d’altres vehicles. La capacitat sobrant en hora punta és d’entre 60-75 %

-

Nivell C: la densitat de circulació adquireix certa importància, la presència d’altres vehicles pot
afectar la maniobrabilitat. La capacitat sobrant en hora punta és d’entre 45-60 %

-

Nivell D: La capacitat de circulació es veu restringida per una circulació ja lleugerament
congestionada. La capacitat sobrant en hora punta és d’entre 30-45%

-

Nivell E: En aquest nivell la intensitat es troba pròxima a la capacitat de la carretera. La capacitat
sobrant en hora punta és d’entre 15-30%
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-

Nivell F: Representa un flux forçat o de col·lapse, en haver-se superat la capacitat de la via. Es
formen cues darrera el punt de col·lapse. La capacitat sobrant en hora punta és d’entre 0-15%

Així doncs, s’estableix un nivell de servei F a les rotondes i B-C a la resta de trams de les vies principals
BV-1602, BV-1432 i C-1415b en hora punta.
Excepte en aquests casos, el nivell de servei de tots els vials del municipi és A en totes les franges
horàries.
Sentits de circulació dels carrers no òptims
En general, es considera correcte l’establiment de sentits de circulació actuals:
-

Al nucli urbà, la major part dels vials són de sentit únic, respectant la jerarquització del viari. Fora de
la xarxa principal, només el C/Dr. Bonet és de doble sentit sense necessitat. La resta de vials de la
xarxa local de doble sentit són sense sortida (C/Fàbrica) o donen servei a un nombre molt limitat
d’usuaris (vials del sud de Sant Baldiri).

-

A les urbanitzacions la distribució és més heterogènia, depenent de la zona:
o A Can Rovira Nou tots els vials menys un són de doble sentit
o A Can Rovira Vell, Can Roure, Palaudalba, Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó, Ca l’Esteper,
Ca l’Artigues, Pineda Feu, Santa Justa gran part dels vials fora de la xarxa principal són de
sentit únic
o A Pinedes del Vallès, la major part dels vials són de doble sentit

Figura 180.

-

Intersecció entra la BV-1602 i la BV-1432 al nucli urbà. Font: Google Earth

Sistema entra la BV-1432 i els C/Bosc de la Riera i C/Masia de Can Montcau: Interseccions en T
consecutives (separades per 60 metres) on la BV-1432 és la via principal.

o Les urbanitzacions de llevant, de menys població, compten amb una xarxa viària menys
desenvolupada i d’IMDs molt menors. Fora de la xarxa principal hi ha vials tant de sentit
únic com de doble sentit
Tot i que és recomanable que els vials de la xarxa veïnal siguin de sentit únic, hi ha molts casos que, amb
IMDs tant baixes no és considera prioritari (ni tant sols adient) passar a sentit únic, ja que donen servei
exclusivament als veïns i en faciliten l’accés i la sortida. A més, en els trams més importants es respecta
aquesta premissa, sobretot si formen part de l’itinerari del bus urbà, per permetre’n el pas.
En aquest sentit, caldria estudiar la possibilitat de passar a sentit únic alguns vials de Ca l’Esteper
(C/Josep Maria Sert) i Can Rovira (C/De Can Rovira, C/de l’Estany de Banyoles).
Deficiències del disseny de les interseccions
En la xarxa de carreteres interurbanes s’observen les següents interseccions amb un disseny i/o
senyalització relativament conflictius:
-

Intersecció entre la BV-1432 i la BV-1602. Intersecció en T entre vials que suporten IMDs de més
d’entre 7 i 10 mil vehicles, on la BV-1602 és la via principal. Sense carrils centrals a la BV-1602 ni
carrils auxiliars de sortida/entrada a la BV-1432. Per separar els moviments només compta amb
una illeta física central i dues senyalitzades amb pintura, el que la converteix en un punt sensible
de seguretat viària (està localitzat en un tram de l’actual PLSV), especialment en hora punta.
Compta amb un estudi de redisseny (rotonda o semaforitzat) de la Diputació de 2012.´
Figura 181.

Intersecció entra el C/bosc de la Riera i la BV-1432 al nucli urbà. Font: Google Earth
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El conflicte sorgeix amb el desenvolupament del sector industrial, que ha comportat l’augment de la
circulació dels camions pel C/Bosc de la Riera. La calçada no està dimensionada pels girs de
vehicles grans, de manera que s’envaeixen el carril de sentir contrari en sortida i entrada de la via.
S’està plantejant el redisseny de la intersecció (amb implantació de semàfor) que podria incloure el
C/Masia de Can Montcau, encara que la llarga distància en dificulta l’execució
-

Intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa Can Puig: Es tracta d’una intersecció en T on el
C/Anselm Clavé és la via principal. El conflicte sorgeix degut al traçat i el gir des del sud de la BV1602, en un angle de més de 90 graus. També presenta conflictes amb el modes a peu, donat que
no compta amb espai de creuament (ni vorera ni passos de vianants)

-

C/Torrent Merdanç – Pàrquing Torrent: Es tracta d’una intersecció en T, on l’entrada i sortida del
pàrquing es fa pel mateix vial. El conflicte sorgeix de la falta de visibilitat a causa de l’elevat
pendent.

-

La Cruïlla: com s’ha vist a l’apartat de vianants, el disseny viari pot presentar problemes de
seguretat vial degut als diversos accessos des dels laterals paral·lels a la C-1415b, els quals no
disposen d’espai d’acceleració/desacceleració.

L’estat general de la senyalització d’orientació urbana és correcte a tots els nivells.
Límits de velocitat
Cal destacar que la major part dels vials del municipi tenen la limitació de velocitat genèrica, és a dir, 50
km/h. Només al casc antic (prioritat invertida, 20km/h), als voltants d’alguns equipaments específics com
els centres escolars i algun vial del nucli (30 km/h) i en trams més sensibles (30 o 40 km/h) la velocitat
màxima limitada és menor.
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Al nucli urbà de Lliçà d’Amunt s’han comptabilitat 1683 places d’aparcament en via pública. D’aquestes, es
diferencien les places lliures de les regulades, és a dir, les que impliquen el compliment de certes
condicions o requisits per ser utilitzades. És el cas de les places de zona blava, les places per a PMR, les
places per a càrrega i descàrrega i les places reservades. Les limitacions o requisits són els següents

2.7. L’Aparcament
2.7.1. Oferta

-

PMR: Són places d’ús exclusiu per a persones de mobilitat reduïda i necessiten d’un distintiu
atorgat per l’administració que ho demostri. Algunes són privades i estan identificades per
matrícula

-

Zona blava: En dia laborable i dissabtes. aquestes places només permeten l’estacionament de
turismes durant 1h i 30 minuts entre les 9 i les 13:30h i les 16:30 i les 20h. Per a la resta del dia i
diumenges i per a PMR funcionen com a aparcament lliures. El control es realitza indicant l’hora
d’arribada amb el rellotge horari subministrat per l’ajuntament o simplement escrivint-la en un full.
Són gratuïtes.

-

Reservades: Són places d’ús exclusiu de l’ens que la té adjudicada, com pot ser l’ajuntament, la
policia, centres socials o escolars, etc.

-

Càrrega i descàrrega: Són places que permeten l’estacionament durant 20 minuts entre les 8 i les
20h els laborables i dissabtes per efectuar les accions de càrrega i descàrrega de mercaderies. La
resta del dia i diumenges funcionen com un aparcament lliure

Les places d’aparcament s’han classificat segons les següents tipologies:

Figura 182.

Classificació de les places d’aparcament. Font: elaboració pròpia.

Places d’aparcament a la via pública:
S’ha dut a terme l’estudi de l’oferta d’aparcaments del nucli urbà. A les urbanitzacions no s’ha observat cap
problemàtica pel que fa a l’oferta o la demanda d’aparcaments.

L’oferta de places per tipologia al municipi queda repartida de la següent manera:
Places d'aparcament en via pública

Situació actual

Tipus de places

Nombre Percentatge

Lliures en calçada

Calçada

Bosses d’aparcament

1010

59,8%

PMR

12

0,7%

Càrrega i descàrrega

14

0,8%

Regulat Zona Blava

64

3,8%

Reservat

5

0,3%

Lliures

562

33,2%

PMR

14

0,8%

Reservat

8

0,5%

Recàrrega vehicles elèctrics

1

0,1%

1690

100%

TOTAL
Taula 10.

Oferta de places d’aparcament en calçada segons tipologia al nucli urbà. Font: elaboració pròpia.

Com es pot observar a la taula anterior, les places amb algun tipus de regulació només representen el 7%
del total. Si ens limitem a la zona blava, aquesta representa el 4% del total de places, mentre que les
places per a PMR són l’1,5% i les de Càrrega i descàrrega el 0,8%.
Figura 183.

Plànol 6.1, full 1. Oferta de places d’aparcament en calçada. Font: elaboració pròpia.

També s’ha realitzat la distribució de l’oferta per barris, per poder establir amb més exactitud el balanç de
l’aparcament quan es compari amb la demanda:
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Barri

Lliures Bossa

El Pla
48
Ca l'Oliveres
277
Aliança
175
D'en Bosc
La Sagrera
21
Sant Baldiri
399
Molí d'en Fonolleda 90
TOTAL
1010
Taula 11.

103

206
20
301
35
562

PMR C i D

2
7
1
10
6
26

ZB

2

Reserv Elect TOTAL

2

12

13
51

1
10

14

64

13

1

1

%

Barri

48
3%
279 17%
393 23%
20
1%
36
2%
783 46%
131
8%
1690 100%

Oferta de places d’aparcament en calçada al nucli urbà per barris. Font: elaboració pròpia.

Com es pot veure, el nucli urbà disposa d’una oferta important de places d’aparcament en calçada,
concentrada sobretot a l’àmbit central, el barri de Sant Baldiri, tal i com es pot veure en la següent taula de
distribució de l’oferta per barris. També es destaquen els barris de l’Aliança i Ca l’Oliveres. Units amb Sant
Baldiri, concentren el 85% de les places en via pública del nucli.
En resum, de les dues taules anteriors s’extreu que:

El Pla
Ca l'Oliveres
Aliança
D'en Bosc
La Sagrera
Sant Baldiri
Molí d'en Fonolleda
TOTAL
Taula 12.

FORA CALÇADA

5
171
122
10
24
392
0
724

Oferta de places d’aparcament de caire residencial fora de la via pública per barris. Font: ajuntament i Google
Street View

Oferta total d’aparcaments
Agrupant l’anàlisi d’estacionament dins i fora de la via pública s’extreu que el nucli urbà de Lliçà d’Amunt
disposa de:
•

1.683 places en via pública

•

724 places fora de via pública

•

A més, l’oferta de places d’aparcament tant en via pública com fora a les urbanitzacions no s’ha
comptabilitzat però és bastant superior. Tenint en compte que a les urbanitzacions hi ha més de 5
mil habitatges, que la majoria disposa de plaça d’aparcament a la seva parcel·la i que quasi tots els
vials disposen d’una o dues línies contínues d’aparcament es pot estimar que l’oferta d’aparcament
és superior a les 10 mil places en total. Cal tenir en compte, però que:
o En aquests casos, al no existir en general més demanda que la residencial, no es
consideren problemes d’oferta per defecte, i no es considera adient entrar en més detall.
o L’única possible excepció seria la centralitat de la Cruïlla, que presenta una elevada
demanda degut a l’oferta comercial, i la presència d’una parada interurbana del bus exprés.
En aquest sentit, l’ajuntament ha fet una reordenació de les places (convertint la majoria en
regulades) i està en procés de convertir un solar en aparcament P&R.

La motocicleta
Figura 184.

Gràfics amb la tipologia i distribució de l’oferta d’aparcament en calçada. Font: elaboració pròpia

Oferta d’aparcament fora de la via pública
L’oferta d’aparcament fora de la via pública s’ha estimat mitjançant les dades de guals (inclosa la capacitat
disponible per gual) de què disposa l’ajuntament unida amb una hipòtesi d’1 plaça per a aquells habitatges
que disposin de garatge i no hagin sol·licitat gual per manca de necessitat. Aquests habitatges s’han
determinat a partir de l’observació a camp i l’eina Street View de Google.

Pel que fa a la moto, cal dir que hi ha oferta de places a la via pública en diversos llocs del municipi, però
mai s’ha observat una ocupació elevada de les mateixes.
Vehicles pesants
La oferta de places d’aparcament per a vehicles pesants es limita al polígon industrial. A la resta del nucli
no es permet l’estacionament.

Amb aquests paràmetres, i tenint en compte que per al sector Molí d’en Fonolleda no s’han comptabilitzat
places per no ser de caire residencial, s’ha establert la següent distribució per barris:
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Els barris amb major ocupació són els de l’Aliança amb un 60% i el de Sant Baldiri amb un 45%. Això vol
dir que no hi ha dèficit residencial d’aparcament, sinó un superàvit molt important.

2.7.2. Demanda
La demanda d’aparcament s’ha analitzat mitjançant l’observació d’una mostra de:
-

341 places repartides per diferents punts del nucli urbà (barris de Ca l’Oliveres, l’Aliança i Sant
Baldiri), observades cada 2 hores de 8h del matí a 20h d’un dia laborable tipus per al càlcul
d’ocupació forana i rotació

-

203 places repartides per altres punts del nucli urbà observades cada 6 hores de 8h del matí a 20h
d’un dia laborable tipus per al càlcul d’ocupació forana

-

6 places de Càrrega i descàrrega observades cada 2 hores de 8h del matí a 20h d’un dia laborable
tipus per al càlcul d’ocupació i indisciplina

-

32 places de zona blava observades cada 2 hores de 8h del matí a 20h d’un dia laborable tipus per
al càlcul d’ocupació, rotació i indisciplina

-

582 places repartides per diferents punts del nucli urbà observades a les 24h d’un dia laborable
tipus per al càlcul d’ocupació residencial

Els àmbits amb més places d’aparcament buides són els situats als extrems est (a l’entorn de l’IES i el
camp de futbol) i nord (a l’entorn de la biblioteca) del centre. Els àmbits amb major ocupació es situen al
pàrquing de l’Aliança i l’àmbit entre Francesc Macià i C/Jaume I a Sant Baldiri. El polígon industrial Molí
d’en Fonolleda, com era previsible, presenta una ocupació nocturna quasi nul·la.

Això suposa que s’han analitzat entre el 20 i el 35% de les places d’aparcament en via pública del
municipi. Pels barris de la Sagrera, el Pla i d’en Bosc no s’han analitzat places degut al poc nombre o la
distància amb la gran distància amb el centre. La mostra pels diferents àmbits és la següent:

Estudi ocupació forana

Estudi de rotació de matrícules

Estudi ocupació residencial

Barri
Places observades
Barri
Places observades Sant Baldiri
272
Sant Baldiri
207
L'Aliança
106
Ca l'Oliveres
107
L'Aliança
106
Molí d'en F
59
Ca l'Oliveres
28
Figura 185.

Barri
Sant Baldiri
L'Aliança
Ca l'Oliveres
Molí d'en F

Places observades
310
106
107
59

Àmbits analitzats en l’estudi de rotació de matrícules. Font: elaboració pròpia.

Demanda Nocturna
La demanda d’aparcament nocturna dels residents s’ha calculat mitjançant el comptatge d’ocupació
nocturna d’una mostra de places de cadascuna de les seccions.
Els resultats obtinguts mostren que no hi ha dèficit de places d’aparcaments per als residents en horari
nocturn, amb una mitjana d’ocupació de les places del 26%. Cal tenir en compte que s’inclouen
l’esplanada de l’IES i els aparcaments de Països Catalans a l’àmbit del camp de futbol, , els quals es
troben allunyats del centre i a la nit no presenten de manera que poden distorsionar les dades
lleugerament. Si es fan els càlculs sense tenir en compte aquests punts, l’ocupació residencial és del 40%,
valor molt baix. Per barris, però, es pot veure que:

Sant Baldiri
L'Aliança
Ca l'Oliveres
Molí d'en F
Total
Taula 13.

Places
42
82
17
4
145

Total
95
134
79
59
367

Ocupació
44,2%
61,2%
21,5%
6,8%
39,5%

Ocupació nocturna per barris. Font: elaboració pròpia

Figura 186.

Ocupació nocturna de l’aparcament. Font: elaboració pròpìa.
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Demanda diürna
L’ocupació mitjana de les places d’aparcament entre setmana en horari diürn és del 70%. Com s’ha
observat amb la demanda nocturna les zones més sol·licitades són les de la part central del nucli urbà,
especialment al barri de Sant Baldiri, on els aforaments mostren ocupacions mitjanes d’entre el 85 i el
90%. En aquests punts, a més, s’han enregistrat diverses hores (al matí) d’ocupació màxima (el 100%).

Figura 189.

Temps mitjà d’aparcaments. Font: elaboració pròpia

L’índex de rotació dels vehicles a les places d’aparcament (nombre de vehicles/nombre de places
d’aparcament) al conjunt del municipi és relativament elevat: 2,6 vehicles per plaça d’aparcament. Els
punts amb major rotació són: el C/Folch i Torres (3,5 vehicles/plaça), la bossa de l’Aliança i l’entorn del
C/Jaume I a Sant Baldiri (3vehicles/plaça aproximadament). Els punts amb menys rotació són els del
centre, a la bossa del Torrent, amb 2 vehicles per plaça.
Figura 187.

Ocupació diürna als punts aforats cada 2h. Font: elaboració pròpia

Figura 188.

Ocupació diürna als punts aforats cada 6h. Font: elaboració pròpia

Figura 190.

Índex de rotació de l’aparcament. Font: elaboració pròpìa

En general s’observa el següent comportament per franges horàries:
•

Les franges amb més sol·licitació varien en funció del punt del municipi. En general s’observa més
demanda entre les 8h i les 12h.

•

En les places la zona central de Sant Baldiri, la bossa del Torrent i el C/Jaume I s’assoleix una
ocupació del 100%, en la franja de 10 a 14h

La durada mitjana de l’aparcament és de 2,7 hores. A la bossa del torrent, al centre, és on el temps
d’aparcament és més llarg, 4,9 hores, i al C/Jaume I (3,1 h), tots dos al barri de Sant Baldiri. En la resta de
punts observats el temps d’aparcament oscil·la entre les 2 i les 3 hores. En tots els punts observats la
durada més habitual en el punt d’aparcament és de menys de 2 hores. La durada de l’estacionament no
mostra unes pautes de comportament diferenciades en funció de l’àmbit del municipi.
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Demanda places regulades:

Figura 191.

Ocupació diürna de l’aparcament. Font: elaboració pròpìa.
Figura 192.

Ocupació places regulades de l’aparcament. Font: elaboració pròpìa.
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Com es pot veure, la ocupació de les places regulades difereix bastant depenent de la tipologia:
-

Per a la zona blava l’ocupació és bastant elevada, al voltant del 70%. Tot i així, s’ha detectat una
percentatge elevat d’indisciplina horària al C/Joan Sala Ambrós, amb casos de vehicles estacionats
durant tot el dia.

-

Per a les places per a PMR, l’ocupació és mitjana, oscil·la entre el 20 i el 50% depenent de la zona,
sense detectar-se un grau rellevant d’indisciplina.

-

Per a les places de càrrega i descàrrega, l’ocupació és baixa, d’un 30%, amb un elevat grau
d’indisciplina (més per la tipologia de vehicles que pel temps de parada)

Pel que fa a la demanda, es pot distingir:
-

Demanda nocturna: l’ocupació mitjana de les places aforades ronda el 16%, donat que s’han aforat
diverses bosses senceres que quasi no presenten demanda residencial

-

Demanda forana: l’ocupació mitjana de les places aforades ronda el 45%. Aquesta xifra varia
bastant depenent del barri, arribant a ser superior al 80% a la Sagrera i entre el 60 i el 80% a
l’Aliança i el polígon Molí d’en Fonolleda.

RESPECTE A LA IL·LEGALITAT
Aparcament indiscriminat en llocs no habilitats
Pel que fa a l’indisciplina en l’aparcament ens trobem que aproximadament que l’1,5% dels vehicles
aforats estan mal estacionats, un valor relativament baix. Aquest fet no és degut a una manca d’oferta
general d’aparcament si no més aviat a:

2.7.3. Diagnosi
Balanç d’estacionament
Hi ha una àmplia oferta de places d’aparcament en la via pública al nucli urbà de Lliçà d’Amunt. La majoria
dels carrers del municipi disposen d’espai per aparcar. Bona part d’aquestes places es troba al barri de
Sant Baldiri i l’Aliança, on es troben bosses d’aparcament de gran superfície. Pel que fa a la tipologia de
places, les que tenen algun tipus de regulació només representen el 7% del total. Si ens limitem a la zona
blava, aquesta representa el 4% del total de places, mentre que les places per a PMR són l’1,5% i les de
Càrrega i descàrrega el 0,8%.

-

La poca voluntat de recórrer distàncies superiors a 200 o 300 metres a peu des del punt
d’aparcament fins a la destinació final, tendència habitual en aquests municipis.

-

Situacions d’elevada demanda puntual, com per exemple les entrades/sortides dels nens a l’escola
en hora punta

Així doncs, s’observen indisciplines als següents punts del nucli:

Barri

Lliures Bossa

El Pla
48
Ca l'Oliveres
277
Aliança
175
D'en Bosc
La Sagrera
21
Sant Baldiri
399
Molí d'en Fonolleda 90
TOTAL
1010

206
20
301
35
562

PMR C i D

2
7
1
10
6
26

ZB

2

Reserv Elect TOTAL

2

12

13
51

1
10

14

64

13

1

1

%

48
3%
279 17%
393 23%
20
1%
36
2%
783 46%
131
8%
1690 100%

•

C/Jaume l i bossa aparcament del pavelló: vehicles aparcats en qualsevol lloc disponible per poder
deixar els nens a l’escola. L’acumulació de vehicles presenta problemes de trànsit gestionats per
un policia sempre present entre 8 i 9h

•

Bossa d’aparcament C/Treball: es tracta d’una bossa d’aparcament amb 22 places delimitades
mitjançant pintura i 4 de PMR. La bona ubicació respecte el polígon i la gran superfície asfaltada,
que permet l’estacionament de diversos vehicles fora de les places senyalitzades, fan que,
especialment al matí, hi hagi entre 5 i 10 vehicles extra repartits per l’espai, sempre permetent la
circulació per l’aparcament.

•

C/Molí d’en Fonolleda: també al polígon, els vehicles aparquen sobre la vorera. Es tracta d’un vial
sense sortida on només hi accedeixen els treballadors de les empreses ubicades en aquest sector.

A les urbanitzacions no s’acostumen a donar problemes. A més, hi ha gran respecte a l’espai destinat al
transport públic, ja sigui per parada, pas o gir.
Nivell de vigilància contra l’aparcament il·legal (indisciplina)
Al llarg del treball de camp no s’ha detectat un alt nivell de vigilància ni penalització cap a l’aparcament
il·legal, ja sigui per indisciplines horàries (zona blava), per tipologia d’usuaris (PMR i càrrega/descàrrega) o
per aparcament en llocs no habilitats.
L’aparcament o parada en doble fila
Degut a l’alta oferta, l’aparcament o parada en doble fila no és habitual al municipi.
Figura 193.

Taula i gràfiques amb distribució i tipologia de places. Font: elaboració pròpia
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RESPECTE AL DÈFICIT DE PLACES D’APARCAMENT

Funcionament incorrecte de les zones regulades

Oferta insuficient d’aparcament residencial, en zones d’intercanvi modal, per a PMR, etc

El funcionament de les zones regulades no acostuma a ser l’adequat, amb alguns vehicles que estan
estacionats tot el dia sense penalització.

A nivell residencial, el balanç de l’aparcament mostra que no hi ha dèficit a cap dels barris, tots ells
presenten ocupacions relativament baixes de les que només es destaca l’Aliança amb un 60%.
A nivell de places per a PMR, el treball de cam realitzat mostra ocupacions baixes, entre el 25 i el 50% en
la major part dels punts aforats, sense arribar en cap d’ells en cap hora al 100% d’ocupació.
Les zones d’intercanvi modal existents al municipi, les parades del bus exprés de l’ajuntament i la cruïlla,
presenten situacions diferents. Mentre que la parada de l’Ajuntament compta amb l’esplanada de l’IES,
amb bona capacitat i accessibilitat decent (tot i els problemes pels vianants ja comentats, s’ha enregistrat
un nombre important de persones que realitzen la intermodalitat) la parada de la Cruïlla no disposa d’una
zona d’aparcament segura per accedir a la parada i fer el canvi modal.
Oferta excessiva/insuficient d’aparcament forà (territorial o temporal)
En general, l’oferta d’aparcament forana és excessiva, especialment amb la presència de les bosses
d’aparcament que, amb l’excepció del pavelló (en hora punta) i la bossa del torrent (durant el matí) no
solen arribar a l’ocupació màxima. Per barris, l’únic que presenta una ocupació elevada a tenir en compte
(però que en cap cas justificaria la creació de nous aparcaments) és la zona oest del barri de Sant Baldiri
(entre el C/Jaume I i el C/Francesc Macià. La presència de la bossa de l’IES a 150 metres, però, garanteix
sempre l’aparcament a una distància raonable per al vianant.
La resta de barris, disposen d’una oferta excessiva ja que quasi tots els carrers disposen d’una o dues
línies d’aparcament, i els casos on s’arribi a una ocupació elevada són mínims.
Dèficit de places per a l’aparcament residencial i forà per franges horàries
No s’ha detectat dèficit residencial en cap dels punts aforats. Sí que s’han detectat franjes d’ocupació
màxima per la demanda forana. En concret:
-

La bossa del Torrent, entre les 8 i les 14h

-

El C/Jaume I, a les 8, a les 10 i a les 18h

-

Al C/Indústria (Polígon) entre les 8 i les 14h

RESPECTE EL DISSENY I GESTIÓ INADEQUADA DELS APARCAMENTS
Disseny i/o ubicació inadequats dels aparcaments
En general, la ubicació dels aparcaments és correcta, pròxima als equipaments o zones a les que donen
servei. Pel que fa al disseny, s’han trobat mancances als aparcaments en semibateria: els quals obliguen a
l’aparcament marxa enrera,dificultant la maniobra i perdent molta visibilitat de sortida. En aquest sentit, es
localitzen places mal dissenyades al C/Jaume I, el C/Prat de la Riba i els carrers de la Cruïlla
Política tarifària
Les places regulades no disopsen de tarificació, només limitacions horàries
Senyalització insuficient dels aparcaments a forans
En general les bosses o línies d’aparcament estan indicades mitjançant senyalització d’orientació a la part
sud del nucli, entre la carretera BV-1432 i el polígon. La resta de zones d’aparcament no estan
senyalitzades.
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En aquestes places, el vehicle disposa de 20 min per efectuar la càrrega entre les 8 i les 20h els
laborables i dissabtes per efectuar les accions de càrrega i descàrrega de mercaderies. La resta del dia i
diumenges funcionen com un aparcament lliure. En aquestes places es permet l’acció de parada (màxim 2
minuts, sempre amb el vehicle a la vista pels usuaris normals).

2.8. La distribució urbana de mercaderies
2.8.1. Oferta
Per a la caracterització de l’oferta, cal definir la normativa vigent al municipi respecte a l’acte de la càrrega i
descàrrega. Segons les ordenances municipals:
Article 47.- Càrrega i descàrrega.
1. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a vehicles
reglamentàriament autoritzats per a fer transport de mercaderies o de vehicles comercials o industrials,
degudament identificats i que efectuïn en el lloc d’estacionament operacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies o materials relacionats amb la seva activitat.

Pel que fa a la xarxa transitable pels vehicles de mercaderies, les restriccions al municipi contemplen el
pes dels vehicles. Aquests poden circular per tots els vials de competència supramunicipal (C-17, C1415b, BV-1602/Anselm Clavé i BV-1432), però tenen restriccions als accessos a la resta de la xarxa.
En concret, el pas del vehicles pesants es limita a les vies principals (i els polígons) mitjançant
senyalització vertical de codi de prohibit el pas a vehicles de més de 3,5 tones o de sentit de circulació
obligat.

2. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials i
industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.
3. L’Ajuntament delimitarà zones reservades per tal que els vehicles destinats al transport de mercaderies
puguin carregar i descarregar quan les condiciones dels locals comercials i industrials no permetin fer-ho al
seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim previst en l’article
anterior.
4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no podran ocupar totalment ni parcialment
les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni
qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada.
5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament del vehicle al
local comercial o a la inversa. En cap cas s’emmagatzemaran temporalment a la via pública.
6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls innecessaris, i
es deixaran nets els espais utilitzats. Aquesta operació es farà pel costat del vehicle més proper a la
vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar-la i sense dificultar la circulació, tant de vianants com de
vehicles.

Figura 195.

Aquesta senyalització es troba a les sortides de les vies BV-1602 – C/Anselm Clavé i la BV-1432:
-

El Pla
Ca l'Oliveres
Aliança
D'en Bosc
La Sagrera
Sant Baldiri
Molí d'en Fonolleda
TOTAL

Figura 194.

BV-1602:
o C/Formentera

Aquesta reserva de places s’ha caracteritzat al treball de camp. Així, s’han localitzat 14 places reservades
per la càrrega i descàrrega al nucli urbà (la majoria al barri de Sant Baldiri), 4 places a la Cruïlla i diverses
places més repartides pel municipi, associades a comerços o equipaments.
Barri

Senyalització de prohibit i obligat el pas de vehicles pesants.

o C/Castelló de la Plana
o C/Aliança (5,5t)
o C/Lluís Companys

CiD

o C/Anselm Clavé (obligat el pas)
2

o C/Sant Baldiri
o C/Francesc Macià

12

14

BV-1432
o C/Can Xicota (5,5t)

Places de càrrega i descàrrega al nucli. Font: elaboració pròpia
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2.8.2. Demanda

2.8.3. Diagnosi

Per una banda, pel que fa a la demanda de l’aparcament, com s’ha vist a la figura 175, l’ocupació és baixa,
d’un 30%, amb un elevat grau d’indisciplina (més per la tipologia de vehicles que pel temps de parada). Als
3 àmbits aforats, (C/Aliança, C/Anselm Clavé davant de l’Ajuntament i C/Pau Claris), l’ocupació horària i
l’indisciplina han estat les següents:

Manca de regulació i circulació de vehicles pesants
El municipi presenta una normativa vigent clara que determina els criteris de la càrrega i descàrrega:
Pel que fa a la ubicació i les característiques de cada reserva d’aparcament, cadascuna compta amb
senyalització tant horitzontal (pintura groga en zig-zag) com vertical (senyalització de codi R-308) indicant
l’horari i l’interval permès de càrrega i descàrrega).
Per a la circulació de vehicles pesants, totes les sortides de les vies principals (bàsicament el C/Anselm
Clavé) compten amb senyalització vertical de codi (R-107, d’entrada prohibida de vehicles destinats a les
mercaderies majors de la massa màxima autoritzada indicada, 3,5 o 5,5 T)
Baixa dotació de nombre/longitud de zones de càrrega i descàrrega
Només al matí s’han detectat moments d’ocupació màxima de l’espai, encara que ha estat en casos
puntuals.

Figura 196.

Ocupació (taronja fosc) i indisciplina (taronja clar) horària de les places de càrrega i descàrrega. Font: elaboració
pròpia

Per una altra, la demanda de vehicles pesant al municipi mostra intensitats importants a la xarxa principal
interurbana (els vials competència de Generalitat i Diputació) amb valors superior als mil vehicles a la C1415b i la BV-1432 i superiors als 500 vehicles a la BV-1602/Anselm Clavé.

Control de la indisciplina
No s’ha detectat un alt nivell de control dels vehicles que utilitzen les places, amb un percentatge elevat
d’indisciplina en alguns moments.

Per la resta de vials de la xarxa primària urbana destaquen les vies principals de Can Salgot, Ca l’Esteper i
Ca l’Artigues, així com la Ctra de Palaudàries, amb més de 250 vehicles.

Figura 197.

Plànol 5.2, full 3. IMD de pesants al municipi. Font: elaboració pròpia
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2.9. La seguretat viària
Lliçà d’Amunt disposa de diversos estudis pel que fa a la seguretat viària, dels quals es destaquen:

2.9.1. Pla Local de Seguretat Viària 2017 (INTRA, Octubre 2017)
Es tracta de l’actualització del PLSV 2008-2010. Segons el Pla, “L’any 2011 l’Ajuntament definia com a
objectiu fonamental del Pla local de seguretat viària de Lliçà d’Amunt 2012-2015 una reducció del 25% en
el nombre d’accidents amb víctimes i en el nombre de víctimes l’any 2015 respecte del de l’any 2010. Així
doncs el llindar a assolir per l’any 2015 era de 21 accidents amb víctimes o inferior i el de víctimes, no
superar les 32.”

Figura 199.

Evolució del nombre d’atropellaments amb víctimes. Font: PLSV 2017

Pel que fa a trams de concentració d’accidents (TCAS), al PLSV 2011 es van identificar alguns punts
crítics en els quals es va actuar però que encara cal resoldre

Figura 198.

Compliment d’objectius del PLSV de Lliçà d’Amunt. Accidents amb víctimes i víctimes (2007 i 2016). Font: PLSV
2017

En conclusió, durant la vigència del Pla 2011 i actualització la situació de la sinistralitat ha oscil·lat,
superant al llarg de tot el període els nivells fixats en l’objectiu. Considerant l’evolució globalment, el
nombre d’accidents van créixer en un 14%, però amb un resultat d’una reducció de víctimes del 16,6%.
L’any 2016 es va mantenir la tendència decreixent del període
Pel que fa a la caracterització dels accidents, “els accidents més freqüents al llarg del període 2014-2016
són les col·lisions frontolaterals (21% dels accidents), i les sortides de la via (20%)”.
A nivells d’atropellaments, cal destacar que “la xifra d’atropellaments anuals no té una correspondència
amb l’evolució del total de sinistres al municipi. Els atropellaments, s’han mantingut al llarg de tot el període
des de 2008, en nivells similars, entre 2-3 accidents anuals”.

Figura 200.

PCAS i TCAS a Lliçà d’Amunt. Font: PLSV 2011
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La descripció d’aquests TCAS i la seva evolució es recull al Pla:

Taula 14.

Taula 15.

El Pla també disposa d’un conjunt de mesures estratègiques a complir per assolir aquests objectius:

Actuacions en punts i trams de concentració d’accidents. Font: PLSV 2017

Accidents amb víctimes en punts i trams de concentració d’accidents. Font: PLSV 2017

Com es pot observar la tendència és positiva. Tot i així, la situació actual en aquests trams identificats no
és la ideal, i caldran executar, entre d’altres, les mesures previstes en el Pla.
Pel que fa als objectius per al període 2018-2021, el Pla determina que “en el termini 2018-2021 no es
produeixi cap víctima mortal. Aquesta és la situació que s’ha registrat els anys 2008 a 2013 i els anys 2015
i 2016. Cal mantenir aquest nivell de zero morts amb polítiques preventives orientades als àmbits de
generen major lesivitat de les víctimes”.

Figura 202.

Figura 201.

Mesures estratègiques per a la seguretat viària urbana. Font PLSV 2017

Objectius bàsics de l’actualització del PLSV 2018-2021. Font: PLSV 2017
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2.9.2. Treball tècnic de seguretat viària, pacificació de l’entorn dels equipaments de Sant
Baldiri, a Lliçà d’Amunt (INTRA, Desembre 2017)

El Pla d’actuació de l’estudi compta amb diferents mesures en dues fases temporals, les quals es tindran
en compte en l’elaboració de les propostes de l’EMUS:

Segons l’estudi, “es detecta al municipi una problemàtica concreta de seguretat viària a l’entorn dels
equipaments de Sant Baldiri i amb afectació al conjunt del barri. Hi ha dos centres d’ensenyament i un
pavelló municipal, i properament es vol ampliar la seva capacitat, amb usos d’espai polivalent per a
diverses activitats del municipi.
La complexitat d’aquest indret ve donada pel fet que a més dels equipament esmentats, que generen un
grau elevat de desplaçaments, els vials d’aportació formen part de la xarxa viària principal, i actualment
s’arriba des dels barris cap al centre de la població per aquest punt. Els barris que tenen itineraris de pas a
través d’aquest sector de Sant Baldiri representen més del 60% de la població del conjunt del municipi,
amb una mobilitat molt lligada al vehicle privat.
El present treball tècnic proposa la pacificació del trànsit a Sant Baldiri i la millora de l’espai destinat al
vianant, fent-lo més segur”.

Figura 203.

Jerarquia de la xarxa viària a l’àmbit. Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació de l’entorn dels
equipaments de Sant Baldiri, a Lliçà d’Amunt

Segons l’estudi, les disfuncions a l’àmbit són:
-

Elevat trànsit de pas pels carrers interns del barri.

-

Incongruència pel que fa al tractament pacificat teòric i real d’algunes vies. La tipologia de trànsit i
la IMD de vehicles que suporten els carrers Jaume l i Baronia de Montbui no es correspon a la
pràctica amb el que hauria de ser un carrer de caire veïnal

-

Cruïlles amb concentració d’accidents.

-

Excés d’ample de la calçada en algunes vies veïnals

-

Vies amb voreres no adaptades, amb trams d’amplada lliure de pas inferiors a 1,5 metres, el que
provoca que els vianants envaeixin la calçada per desplaçar-se.

Taula 16.

Actuacions de l’estudi per fases. Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació de l’entorn dels
equipaments de Sant Baldiri, a Lliçà d’Amunt
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2.9.3. Diagnosi
Dels trams i punts de concentració d’accidents localitzats, tot i que el Pla ha fet propostes de millora encara
hi ha punts on es percep poca seguretat viària, especialment per al vianant

Figura 204.

Figura 205.

-

A la C-1415b a l’entorn de la Cruïlla, degut a la presència de ramals paral·lels d’accés, la petita
dimensió de la rotonda i una transició d’ interurbà – urbà poc evident

-

A intersecció entre la BV-1602 i la BV-1432 per la manca de passos i vorera per creuar en el costat
est

Actuacions de la Fase I (Curt termini). Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació de l’entorn dels
equipaments de Sant Baldiri, a Lliçà d’Amunt

Actuacions de la Fase 2 (Mig – llarg termini). Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació de l’entorn dels
equipaments de Sant Baldiri, a Lliçà d’Amunt

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 114

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

115

3. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS
3.1. Objectius globals
A nivell global, els objectius als quals ha de donar compliment el present Estudi de Mobilitat són els
establerts pel Pla Director de la Mobilitat 2013-2018. Aquest pla estableix els següents 10 objectius per a
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
•

Objectiu 1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles

•

Objectiu 2. Incrementar l’eficiència del sistema de transports

•

Objectiu 3. Minimitzar la distància dels desplaçaments

•

Objectiu 4. Reduir les externalitats del sistema de transports

•

Objectiu 5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport

•

Objectiu 6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic

•

Objectiu 7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat

•

Objectiu 8. Reduir l’accidentalitat

•

Objectiu 9. Garantir l’accessibilitat del sistema de mobilitat

•

Objectiu 10 Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat

El pdM estableix 3 subàmbits d’estudi, en base a l’especificitat en el comportament de la mobilitat o dels
seus efectes ambientals, per tal d’ajustar l’aplicació de les mesures previstes pel pdM i assolir una major
efectivitat territorial dels objectius. Els 3 subàmbits són:

-

L’índex de motorització és més elevat que a les zones d’alta densitat, especialment a les zones de
Penedès - Garraf i Vallès Oriental.

A nivell ambiental, del subàmbit de Baixa Densitat es poden extreure les següents conclusions:
-

Existeixen unes ràtios més elevades d’emissions per habitant, tot i que la dispersió territorial
redueix aquest efecte.

-

Pel que fa a les dades per vehicles*km s’han observat pautes generals a les existents a la totalitat
de l’RMB.

-

S’observa una major càrrega d’emissions i consum energètic per vehicle, fet que pot aconsellar les
mesures de renovació del parc de vehicles en aquest subàmbit.

Aquest subàmbit té com a objectius especialment prioritaris els següents:
•

Objectiu 2. Incrementar l’eficiència del sistema de transport. En aquest subàmbit es donen les
pautes de mobilitat més ineficients i és per aquest motiu que és important fomentar un ús més
eficient del sistema de transport de passatgers, tant en vehicle privat com en transport públic.

•

Objectiu 3: Minimitzar la distància de desplaçaments. Les distàncies mitjanes en aquest
subàmbit són majors que en la resta de l’RMB, així que és especialment important incidir-hi
específicament des del pdM.

•

Objectiu 5 Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport. En un context de
majors distàncies mitjanes i un repartiment modal més favorable al transport privat, el consum
energètic per desplaçament i per habitant supera àmpliament la mitjana de l’RMB

Subàmbit d’especial incidència del transport de mercaderies.

-

Subàmbit dels municipis afectats pel Pla de Millora de la Qualitat de l’aire a l’RMB (PMQA).

L’àmbit ve definit per aquells municipis que per la seva estructura productiva (bàsicament industrial) o per
ser travessades per infraestructures viàries de primer ordre i concentrar activitat econòmica i/o volum
important de població, acullen la major part del trànsit de mercaderies pesants de l’RMB. Així, més que per
la configuració municipal ve determinat pels fluxos de mobilitat i pels principals eixos de circulació de
vehicles de mercaderies.

-

Subàmbit de baixa densitat.

Des del punt de vista ambiental els principals indicadors analitzats permeten la caracterització següent:

-

Subàmbit d’especial incidència del transport de mercaderies.

-

Les dades ambientals coincideixen majoritàriament amb la totalitat de l’àmbit de l’RMB, per bé que
s’observa una major incidència de les emissions derivades del trànsit de mercaderies per unitat de
superfície.

-

S’observa en alguns contaminants un major pes del transport de mercaderies respecte al de
passatgers (especialment en el NOX i PM2,5). De forma contrària, en alguns contaminants (NO2 o
CO) l’emissió per vehicles*km és més important en el transport de passatgers.

-

Les dades de consum energètic també indiquen una menor eficiència del transport de mercaderies
que del transport de passatgers.

-

La concentració d’alguns contaminants en els trams estudiats és, pel que fa a les emissions
associades al trànsit de mercaderies força important, especialment en el cas del NOX.

Lliçà d’Amunt forma part de 2 d’aquests subàmbits: el de baixa densitat i el d’especial incidència del
transport de mercaderies.
Subàmbit de baixa densitat
Pel que fa a les dades de mobilitat en aquest subàmbit es destaca que:
-

Hi ha més utilització del vehicle privat en comparació amb els municipis d’alta densitat.

-

L’ocupació dels vehicles segueix unes pautes similars que a la resta de l’RMB.

-

La distancia de desplaçament és lleugerament superior respecte les dels municipis d’alta densitat.

-

L’autocontenció es sensiblement inferior respecte dels municipis d’alta densitat, element que indica
que una part important dels desplaçaments dels àmbits de baixa densitat són cap a zones d’alta
densitat.
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Aquest subàmbit té com a objectius especialment prioritaris els següents:

3.2. Objectius específics

•

Objectiu 1: Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles. En aquest cas
específicament en relació al canvi del transport de mercaderies de la carretera cap al mode
ferroviari.

Per una altra banda, s’han establert uns objectius específics del propi municipi a donar compliment amb
les propostes del present estudi de mobilitat. Aquests objectius responen a les necessitats bàsiques
detectades durant la fase de diagnosi i les reunions amb els diferents organismes implicats.

•

Objectiu 2: Incrementar l’eficiència del sistema de transports. L’assoliment d’un sistema més
eficient de transport de mercaderies és un objectiu estretament vinculat al canvi modal, però també
a la implantació de noves solucions tecnològiques.

Aquests objectius són:
•

Objectiu 1. Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat (CGM). De la mateixa
manera que la població, la distribució dels CGM es troba molt dispersa pel municipi. En alguns
casos, especialment en els entorns escolars, es donen problemes tant d’accessibilitat com
seguretat per als modes no motoritzats que cal resoldre.

•

Objectiu 2. Pacificar el C/Anselm Clavé. La travessera del municipi, en el seu tram més urbà,
suposa una barrera per als desplaçaments transversals dels modes no motoritzats, tant per la seva
configuració com per les intensitats de vehicles. Es considera necessari rejerarquitzar el vial i
desplaçar la xarxa bàsica de vehicles a l’Av. dels Països Catalans.

•

Objectiu 3. Crear una estratègia d’aparcaments dissuasius i d’intercanvi modal. La baixa
densitat del municipi deguda al gran nombre d’urbanitzacions, fan que el mode principal de
transport, inclús per als desplaçaments interns, sigui el vehicle privat motoritzat. Una xarxa
d’aparcaments dissuasius permetria reduir les distàncies de desplaçaments i alliberaria de vehicles
el centre. Aquesta xarxa hauria de disposar de:

A més, el PDM estableix els següents valors objectius en relació als subàmbits.

o Aparcaments perimetrals al centre
o Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés

Figura 206.

•

Objectiu 4. Pacificar els barris i urbanitzacions del municipi. En la línia dels objectius anteriors,
es considera necessari pacificar certs punts dels diferents barris i urbanitzacions per millorar la
qualitat dels desplaçaments de la mobilitat activa, especialment des del punt de vista de la
seguretat

•

Objectiu 5. Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre amb
Can Guadanya i Can Francí amb el model de mobilitat global que es desprèn del present
Estudi. La modificació puntual del POUM en el sector Centre, desenvolupada per l’INCASOL
conjuntament amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, preveu un increment important de la compacitat
del centre, donant-li una força generadora de mobilitat que actualment no té. Aquest nou sector,
que concentrarà zones residencials, comercials, equipaments i zones verdes, s’ha planificat tenint
en compte un model de mobilitat sostenible integrat amb la resta del municipi.

•

Objectiu 6. Millorar la gestió de la mobilitat i al sector de Can Montcau. El municipi de Lliçà
d’Amunt compta amb un altre sector de planificació (no acabat d’executar) que genera un nombre
molt elevat de desplaçaments, el polígon de Can Montcau. Aquest sector compta amb una zona
industrial i logística molt important, així com comercial i de lleure. Tot i que l’accés majoritari és en
modes motoritzats, cal integrar els possibles accessos amb la xarxa de vianants i bicicletes
prevista a nivell intermunicipal a l’àmbit.

•

Objectiu 7. Millorar la connexió entre urbanitzacions. Tot i que tant les distàncies com els
pendents dificulten els desplaçaments entre les urbanitzacions (i al centre), cal tenir en compte les
noves tecnologies i la irrupció dels ginys elèctrics que augmentaran l’abast de la mobilitat activa. En
aquest context, cal garantir la continuïtat dels punts on les connexions per a aquests modes
queden interrompudes

•

Objectiu 8. Millorar la xarxa de transport públic. En concret, estudiar la possibilitat d’implantació
d’una estació a la zona centre per millorar la gestió de la important oferta de transport públic per

Valors objectius establerts pel PDM de l’RMB 2013-18. Font: PDM.
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carretera, aprofitant el nou desenvolupament del sector Centre. Cal mirar la possibilitat d’ubicar una
estació d’autobusos que agrupi el gran nombre de línies que circulen pel municipi, tant urbanes
com interurbanes, de manera que s’aprofiti al màxim la cobertura de les diferents línies i es millori
la seguretat deficient actual en l’intercanvi entre línia urbana i interurbana
•

Objectiu 9. Preveure , integrar i gestionar la irrupció de les noves tecnologies associades a
la mobilitat. Es proposen 3 línies d’actuació;
o Incrementar l’oferta del Parc Elèctric, tant per a vehicles com bicicletes.
o Aplicar estratègies associades a l’e-commerce (click&collect)
o Aplicar estratègies innovadores associades a la Distribució Urbana de Mercaderies,
aprofitant, entre d’altres, les bones experiències de la Z-DUMA al corredor de la C-17 (Vic,
Granollers, etc.)

•

Objectiu 10 Establir una estratègia d’aparcament que fomenti el transvasament modal.
L’oferta actual d’aparcament lliure al municipi és molt elevada, amb un gran superàvit inclús en la
zona de major demanda (centre). Amb les previsions de reducció d’aparcament del
desenvolupament de l’objectiu 5 cal preveure nous aparcaments/estratègies per donar un servei
just a la demanda residencial i forana, però que fomenti l’accés en altres modes de transport.
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4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
El conjunt de mesures que es proposen a continuació conformen les línies estratègiques que el present
Estudi de Mobilitat Urbana considera que cal seguir, són el “cap a on volem anar”. Aquestes propostes
donen resposta als problemes o mancances detectats a la Diagnosi i van en la línia d’assolir els objectius
definits. Cal tenir present que moltes d’aquestes propostes no es podran materialitzar fins horitzons
temporals futurs, més enllà dels 6 anys que s’estableix com a període de vigència del present Estudi de
Mobilitat Urbana. S’ha considerat interessant que la reflexió sobre la mobilitat del municipi es faci a anys
vista perquè per una banda, aquest document no quedi en desús a curt termini, i per l’altra, per la
necessitat de fer propostes a curt termini que tinguin un sentit a llarg termini.

Pel que fa a alguns trams dels vials C/Anselm Clavé i C/Baronia de Montbui (línia discontínua a la figura),
seria més interessant que perdessin la jerarquia de la xarxa bàsica dels vehicles per augmentar la qualitat
dels desplaçaments a peu en aquests trams.

4.0.2. Corredors de connexió urbana i interurbana
Un altre dels aspectes a tenir en compte en l’anàlisi de la xarxa futura són les discontinuïtats dels itineraris
de connexió tant entre les urbanitzacions com amb els municipis confrontants, especialment per a la
mobilitat activa. En aquest sentit, s’han categoritzat els accessos segons el nivell d’accessibilitat, tal com
es pot apreciar en la següent figura:

4.0. Proposta de xarxes
4.0.1. Xarxa principal d’itineraris
Abans de definir les propostes d’actuació que garanteixin l’assoliment dels diferents objectius establerts, és
necessari preveure quina serà la xarxa d’itineraris principals de cada mode de transport per poder establir
quins són els punts on les actuacions seran més eficients, ja que afectaran a un major nombre de
persones usuàries.

Figura 208.

Corredors de connexió interurbana i urbanitzacions. Font: elaboració pròpia

Com es pot observar, s’han detectat 3 punts de connexió intermunicipal sobre els que cal actuar de
manera prioritària:
1. La connexió amb Granollers a través de la BV-1432. Està en estudi un itinerari de vianants i
bicicletes associat al vial, que connecti amb el tram que discorri per Granollers, ja projectat
2. La connexió amb Santa Eulàlia de Ronçana a través de la BV-1435. Cal crear un itinerari de
vianants al vial, que connecti amb el tram que discorre per Santa Eulàlia, ja executat
Figura 207.

Superposició de les xarxes principals dels diferents modes de transport. Font: elaboració pròpia

Com es pot observar a la figura anterior, la xarxa principal de tots els modes coincideix en alguns trams del
C/Anselm Clavé, Av. dels Països Catalans, el C/Baronia de Montbui i la BV-1432 al centre, i un tram de la
carretera de Palaudàries a l’entorn de Palaudalba – Can Roure – Can Salgot.

3. La connexió amb Lliçà de Vall a través de la carretera de Palaudàries. Cal adaptar/millorar l’itinerari
executat, de manera que sigui accessible i permeti les connexions a peu/en bicicleta amb el
polígon industrial
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Pel que fa a les connexions entre urbanitzacions, s’han detectat les següents mancances:

o Entre el C/Vall de Tenes i el C/Castelló de la Plana, les amplades lliures, tot i que en
general no arriben a 1’80 metres es troben en valors propers.

1. La connexió entre les urbanitzacions de Can Costa i Pinedes del Vallès. El vial actual no disposa
d’espai disponible per a modes no motoritzats. A més, la limitació de velocitat (40 km/h) no permet
la convivència del vehicle amb la bicicleta
2. La connexió entre les urbanitzacions de Pinedes del Vallès, Ca l’Esteper i Ca l’Artigues. La majoria
de vials no disposen de voreres amb amplada útil superior a 90 cm

Es proposa un tram de prioritat invertida (a poder ser, plataforma única) entre el C/Aliança i el
C/Tenes (eliminant l’aparcament).
-

3. La connexió amb Can Montcau des de la BV-1432. Des del costat Granollers, aquest tram no
disposa d’espai per als modes no motoritzats. La solució, però, s’està plantejant des de l’altre
costat de la C-17 (terme municipal de Granollers), salvant la via de gran capacitat amb un pas
inferior

4.1. Accés als centres generadors de mobilitat

Es proposa habilitar un itinerari segregat per a vianants i bicicletes, separat per elements físics, que
discorri pel costat del torrent i que enllaci amb l’institut mitjançant el pas de vianants de l’Av. dels
Països Catalans. A llarg termini, es proposa un tram de prioritat invertida (a poder ser, plataforma
única).

Aquesta proposta va lligada en gran mesura a l’anterior, i ve donada perquè en alguns dels centres
generadors de mobilitat (CGM) principals de Lliçà d’amunt:
-

L’entorn del CGM no compta amb els requisits mínims d’accessibilitat a peu (en bicicleta és un fet
generalitzat a tot el municipi)

-

La xarxa d’accés a aquest CGM presenta problemes de connectivitat en algun punt una mica més
allunyat del seu itinerari d’accés

Els CGM on s’ha detectat aquesta problemàtica i on es proposen mesures són els següents:
Problemes d’accessibilitat en l’entorn immediat
-

-

o Algun pas sense els guals adaptats
o IMDs superiors a 5 mil vehicles

Problemes de connectivitat
-

Àmbit educatiu – comercial al C/Matarranya: El pol generador de la urbanització de Ca l’Artigues
disposa d’accessibilitat en el seu entorn immediat, però l’accés a peu des de punts més allunyats
és complicat degut a l’amplada de les voreres i l’adaptació dels guals. També és cert que les
distàncies i pendents no fomenten l’accés a peu des d’altres zones urbanes.

-

Àmbit educatiu – sanitari – comercial a la ctra. de Palaudàries. El mateix passa en el pol
generador de Palaudalba, encara que en aquest cas la connexió nord – sud és accessible en quasi
tot el seu recorregut. En l’eix est – oest, tot i no ser accessible en molts trams, el gran pendent no
fomenta aquests tipus de desplaçaments.

En aquests dos casos, degut a la menor eficiència de les actuacions per assolir els objectius establerts, no
es consideren actuacions prioritàries a desenvolupar en un l’horitzó del present estudi.
Problemes d’accessibilitat i connectivitat

o Aparcament de curta durada indiscriminat en hora punta
Es proposa un tram de prioritat invertida (a poder ser, plataforma única) entre el C/Anselm Clavé i
el C/Jaume I (eliminant l’aparcament) i ampliar les voreres restants fins a 2,5 metres i adaptar els
guals dels passos de vianants que ho requereixin.
-

Àmbit educatiu – cultural al C/Folch i Torres: El C/Folch i Torres és l’accés principal (en algun
cas l’únic) a l’institut Hipàtia, el casal de la gent gran, l’escola bressol i, en menor mesura, a la
biblioteca i l’espai jove. L’accessibilitat de la xarxa d’itineraris difereix segons el tram:
o Entre el C/Aliança i el C/Vall del Tenes la problemàtica és especialment accentuada, degut
a amplades lliures (i totals) que es troben al voltant del metre, valors que quasi no permeten
el creuament de dues persones a peu, i que són insuficients en els casos de persones amb
mobilitat reduïda (cadira de rodes, cotxets, persones amb bastó, etc.).

Can Montcau: L’accés a Can Montcau des de Lliçà d’Amunt és un camí que caldria condicionar i/o
adaptar en algun tram per fomentar l’accés de la mobilitat activa al sector. Per la part de Granollers
també cal executar un itinerari d’accés (en estudi).
Es proposa millorar l’estat de l’itinerari per fer-lo accessible als modes no motoritzats

Àmbit escolar i esportiu a Sant Baldiri (C/Jaume I – C/Baronia de Montbui): En un àmbit molt
sensible per l’accés de persones menors de 12 anys al centre educatiu, es disposa de:
o Voreres amb amplades lliures menors als mínims d’una xarxa bàsica de vianants (mínim
d’1,80, encara que en aquest cas el més recomanable seria un mínim de 2,5 m per garantir
un bon servei en xarxa principal de vianants de primera categoria), amb amplades d’1,5
metres al costat nord i 1,3 metres al costat sud

Institut Lliçà: El cas de l’institut de Lliçà és, segurament, el que presenta majors deficiències en
qüestions d’accessibilitat. L’accés a peu des del nucli de Lliçà i la parada principal d’autobús urbà
(on baixen els usuaris de les línies A1 i A2) es dona per un espai compartit amb el vehicle
motoritzat, una esplanada de terra (que també es la bossa d’aparcament més gran del municipi,
amb espai per a més de 150 places) que presenta problemes de visibilitat a l’alçada del C/Joan
sala i Ambrós (en sentit Institut) a causa d’un gual còncau. Tot i que en aquest punt concret sí que
hi ha un camí habilitat per vianants, l’estat i el pendent d’aquest no fomenta que els vianants
l’utilitzin. L’accés per l’Av. Països Catalans no presenta aquesta problemàtica.

Àmbit de Can Malé: L’adquisició de l’edifici de l’antiga indústria de Biokit, al sector de Can Malé,
per part de l’ajuntament, pot provocar a mig – llarg termini el desplaçament d’alguns dels
equipaments municipals a aquest àmbit. L’accés actual no disposa de cap espai per a modes no
motoritzats, amb seccions que en algun tram poden ser insuficients per a l’autobús urbà. Pel que fa
a la connectivitat, l’accés des dels vials C/Anselm Clavé – C/Costa de Can Puig presenta un
itinerari interromput:
o No existeix vorera en alguns trams en els dos costats
o No existeix pas de vianants per creuar el C/Anselm Clavé per buscar les voreres existents
Es proposa executar el vial de connexió amb la rotonda del C/Francesc Macià, ja previst, amb un
itinerari de vianants i ciclistes que enllaci amb el centre del municipi (C/Baronia de Montbui).
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També cal canviar la secció ja executada d’aquest vial, augmentant la secció i dotant-la d’un
itinerari d’accés per vianants i ciclistes, per permetre l’accés en tots els modes de trasnport.
Un cop localitzats els punts prioritaris on actuar i tenint en compte les mesures de la proposta anterior, es
presumeixen els següents escenaris en els accessos als centres educatius, els quals són els punts on les
afectacions seran majors:

Llarg termini:
A llarg termini, l’accés als centres educatius serà el següent:
-

Escola de Lliçà d’Amunt: l’itinerari d’accés en vehicle motoritzat es donarà a partir del C/Anselm
Clavé (només en sentit sud), el C/Francesc Macià i el C/Jaume I. Un cop s’arribi a l’escola, la
tornada serà pel mateix vial (eliminant les places d’aparcament) i sortint pel C/Francesc Macià en
sentit oest. Es restringeix l’accés des de la rotonda del C/Francesc Macià i la sortida pel C/Baronia
de Montbui. També es pot arribar fins a l’aparcament dissuasiu de Can Malé i acabar l’itinerari a
peu. Per a la mobilitat activa es pacifica tot el tram del C/Baronia de Montbui i C/Torrent Merdanç,
de manera que el vianant tingui prioritat en aquests vials. L’itinerari del transport públic urbà no es
modifica.

-

Institut de Lliçà d’Amunt: L’accés directe en vehicle motoritzat es donarà per l’Av. Països
Catalans (en ambdós sentits). Per al mode a peu, segons la Modificació Puntual de sector, es
pacifica tot l’àmbit, de manera que el vianant tingui prioritat. L’itinerari del transport públic urbà no
es modifica.

Curt termini:
A curt termini, l’accés als centres educatius serà el següent:
-

Escola de Lliçà d’Amunt: l’itinerari d’accés en vehicle motoritzat es donarà a partir del C/Anselm
Clavé (en ambdós sentits), el C/Francesc Macià i el C/Jaume I. Un cop s’arribi a l’escola, la tornada
serà pel mateix vial (eliminant les places d’aparcament) i sortint pel C/Francesc Macià en sentit
oest. Es restringeix l’accés des de la rotonda del C/Francesc Macià i la sortida pel C/Baronia de
Montbui. Per al mode a peu, es pacifica tot el tram del C/Baronia de Montbui i C/Torrent Merdanç,
de manera que el vianant tingui prioritat en aquests vials. L’itinerari del transport públic urbà no es
modifica.

-

Institut de Lliçà d’Amunt: L’accés directe en vehicle motoritzat es donarà per l’Av. Països
Catalans (en ambdós sentits). Per accedir a la bossa d’aparcament s’entraria pel C/Pau Claris. La
tornada es donarà pel mateix vial. Per al mode a peu, es pacifica tot el C/Torrent Merdanç, de
manera que el vianant tingui prioritat en aquest vial. L’itinerari del transport públic urbà no es
modifica.

-

Institut Hipàtia: Es restringeix l’accés en vehicle motoritzat pel C/Folch i Torres. Es pacifica tot el
vial per donar prioritat als modes no motoritzats. Es localitzen places PMR als trams més propers
dels vials C/Barcelona, C/Tarragona, C/Lleida i C/Girona.

-

Institut Hipàtia: Es restringeix l’accés en vehicle motoritzat pel C/Folch i Torres. Es pacifica tot el
vial per donar prioritat als modes no motoritzats. Es localitzen places PMR als trams més propers
dels vials C/Barcelona, C/Tarragona, C/Lleida i
C/Girona

Figura 210.

Proposta d’accés als centres educatius a curt termini. Font: elaboració pròpia

Àmbit de Kiss and Ride
Figura 209.

Proposta d’accés als centres educatius a curt termini. Font: elaboració pròpia

Per aquells alumnes que han de desplaçar-se a l’escola en cotxe es proposa dur a terme un estudi per la
implantació d’una zona de Kiss and Ride. La idea és habilitar una zona on els pares i mares poden aturar
el cotxe i acomiadar-se del seu fill/a sense haver de baixar. L’infant camina des d’aquest punt fins a
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l’entrada de l’escola per una vorera segura. En aquest itinerari algun responsable del centre o els mateixos
pares poden veure que aquest desplaçament es fa de manera segura. Un bon punt per establir-hi aquest
àmbit és el C/de les Escoles una vegada tingui les voreres accessibles.

4.2. Pacificació del C/Anselm Clavé
La Pacificació del C/Anselm Clavé entre la ctra. de Granollers (BV-1432) al nord i l’Av Països Catalans als
sud, juntament amb totes les actuacions associades, esdevé la proposta emblemàtica del present estudi,
la que incidirà en major mesura en el compliment dels objectius globals i la que suposarà un canvi més
important en el comportament dels desplaçaments quotidians al municipi. La proposta es planteja tenint en
compte els següents elements:
-

El vial actual, en aquest tram ,suporta IMDs al voltant dels 10 mil vehicles i 2 mil vianants

-

La intersecció amb els vials C/Baronia de Montbui i C/Torrent Merdanç. Aquesta intersecció és el
principal accés als centres educatius del nucli de Lliçà, l’escola i l’institut, tant a peu com en vehicle
motoritzat. Es tracta de vials amb IMDs entre 2 i 5 mil vehicles, pertanyents a la xarxa principal de
vianants que no compleixen els requisits mínims d’accessibilitat, fet especialment perillós en un
àmbit on es donen, diàriament, centenars de desplaçaments de persones menors d’edat.

-

La separació en dos espais de les parades d’autobús urbana i interurbana. En aquesta mateixa
cruïlla es dona l’intercanvi entre persones usuàries de diferents serveis. Els horaris de pas del
transport públic, tot i estar coordinats, estan subjectes a incidències que poden reduir els temps
entre que arriba un servei i surt l’altre, el que provoca episodis de persones que han de creuar amb
pressa i menys compte del normal per fer l’intercanvi.

-

El desenvolupament del sector centre. La proposta principal d’aquesta modificació del planejament
és el desplaçament de l’eix principal de vianants al C/Folch i Torres.

-

El desenvolupament del sector de Can Malé. Aquest desenvolupament pot anar associat a
l’execució d’un vial de connexió amb el C/Francesc Macià que podria permetre l’accés de la
població de les urbanitzacions de ponent (70% del total)

Per aquest motiu, s’han plantejat dues alternatives, que es diferencien en el grau d’agressivitat de la
mesura. També es planteja la possibilitat d’executar les actuacions per fases, així com una implantació
progressiva de les mesures per poder comprovar-ne la idoneïtat, la facilitat d’adaptació i el grau
d’acceptació.

2. També es limiten tant els accessos als centres educatius en vehicle privat (es veurà a l’apartat 4.3)
com al Barri de Sant Baldiri (restringit a veïns i autoritzats) i es fomenta l’accés en altres modes
(plataformes úniques en trams del C/Baronia de Montbui i C/Torrent Merdanç). Aquesta actuació
també es dona al C/Folch i Torres en l’accés a l’institut Hipàtia i el Casal de la gent gran, aprofitant
el desplaçament a eix de vianants principals proposat a la Modificació Puntual del POUM.
3. Es connecta Can Malé amb la rotonda del C/Francesc Macià a l’oest del nucli. Es proposa ubicar
en aquest punt una gran bossa d’aparcament dissuasiu i un itinerari per a vianants i ciclistes que
enllaci amb el C/Baronia de Montbui des del Nord. Aquesta actuació permetrà als residents
procedents de les urbanitzacions de ponent (un 70% de la població) deixar el vehicle i moure’s pel
municipi a peu (o en bicicleta/patinet), i permetria una política d’aparcament més restrictiva amb
l’objectiu d’alliberar el centre de vehicles i fomentar els desplaçaments en altres modes. Cal
garantir que les persones amb dificultats per a la mobilitat puguin accedir el més a prop possible a
aquest centre mitjançant places i itineraris reservats.
4. Es restringeix l’accés des del C/Francesc Macià (Nord), de manera que per accedir a l’escola amb
vehicle s’ha de donar una volta més llarga que dona un atractiu molt major a l’alternativa de deixar
el vehicle aparcat a la bossa de Can Malé. Els veïns que viuen al vial, al nord del C/Jaume I,
podrien accedir pel C/Roger de Flor per no haver de donar tota la volta. També es restringeix la
sortida pel C/Baronia de Montbui, de manera que si es deixa el nen a l’escola, s’accedeix pel
C/Jaume I, es dona la volta al mateix aparcament i es torna pel mateix C/Jaume I. Es limiten les
places disponibles per efectuar parada ràpida (kiss&ride), mentre que els places associades al
pavelló es limiten exclusivament al seu ús (gimnàs, etc.).
5. Es resol la intersecció del C/Anselm Clavé amb el C/Costa de Can Puig, d’accés a l’església i el
casc antic. Aquesta actuació, fora del marc de les anteriors, es considera necessària per garantir la
connectivitat a peu a través del C/Anselm Clavé i l’accés a les parades d’autobús al nord i sud de la
intersecció.
Els efectes principals d’aquestes actuacions sobre la situació actual serien:
-

Per una banda, la redistribució del trànsit per vials que ara suporten IMDs molt inferiors, de manera
que caldrà comprovar la capacitat d’absorció de trànsit d’aquests carrers sense col·lapse (o un
col·lapse no assumible com a mesura dissuasiva de l’ús del vehicle motoritzat). En aquest sentit,
es presumeix que el vial més carregat serà un tram de la BV-1432, que absorbiria tant el trànsit
d’accés a Granollers com a Santa Eulàlia.

-

Per una altra, es modifica l’accés directe en vehicle motoritzat garantit a diversos centres
generadors de mobilitat. Com s’ha vist, actualment es permet arribar fins a la porta dels diferents
centres educatius, provocant col·lapses en hora punta, convivència d’espai de vehicles amb
vianants, aparcaments sobre vorera, etc. Amb l’aplicació d’aquestes mesures, s’alliberarien els
vehicles de l’espai públic però augmentaria la distància dels desplaçaments a peu.

-

Finalment, la disminució de places d’aparcament lliure en calçada al centre. El possible dèficit que
sorgeixi tant a nivell residencial com forà es compensarà amb ofertes perimetrals que evitin la
circulació innecessària pels vials més cèntrics. Sí que caldrà garantir l’aparcament més proper a
les persones amb mobilitat reduïda, els serveis (C i D), autoritzats, etc.

Alternativa 1: Canvi de jerarquia viària
1. En aquesta alternativa, la jerarquia de xarxa bàsica es traspassa a l’Av. dels Països Catalans entre
la pròpia avinguda al sud i la BV-1432 al nord, mitjançant la conversió a sentit únic (nord –sud) del
C/Anselm Clavé des de la intersecció amb la BV-1432.
o En aquesta intersecció, en què es planteja una modificació (ja sigui semaforitzada o
rotonda), s’incorporaria una porta d’entrada de zona 30 mitjançant un pas elevat i la
senyalització corresponent, de manera que es perjudiqui l’accés als vehicles de pas.
o A la intersecció amb l’Av. dels Països Catalans, al sud del municipi, també caldrà canviar la
jerarquia viària. A més de la prohibició de circulació sentit nord al C/Anselm Clavé, caldrà
adaptar el recorregut de manera que l’itinerari principal sigui el gir C/Anselm Clavé – Av.
dels Països Catalans, tant a nivell de traçat com amb una fase semafòrica més llarga en
aquest itinerari
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Alternativa 2: Compartiment de jerarquia viària
En aquesta alternativa, la jerarquia de xarxa bàsica es comparteix amb l’Av. dels Països Catalans de
manera que les actuacions de pacificació se centren en la intersecció amb els vials C/Baronia de Montbui i
C/Torrent Merdanç. En aquesta intersecció es proposen mesures que inverteixin la prioritat i redueixin de
manera important la velocitat del vehicle privat, com cruïlles elevades, canvis de fase semafòrica, canvis
de secció, etc.
La resta d’actuacions proposades es manté.
Per una altra banda i, fora de l’abast del present estudi, es recomana realitzar les següents actuacions a la
rotonda d’enllaç entre la C-17 i la C-1415b:
-

Delimitar dos carrils a la calçada anular (la secció de la qual és superior als 8 metres), perquè els
conductors puguin ubicar el carril per on es circula i la sortida que es té la previsió de prendre

-

Definir dos carrils d’entrada a la rotonda des de la C-1415b (hi ha espai), un per girar a la dreta o
recte i l’altre per l’esquerra o volta sencera

Amb aquestes mesures s’evitarà en un cert grau les cues actuals de minuts que perjudiquen el temps de
recorregut dels conductors en hora punta i que afavoreixen l’ús del municipi de Lliçà (a partir de les
travesseres BV-1602/Anselm Clavé i BV1432/Ctra. de Granollers) com a by-pass, una funció que en cap
cas li correspondria i que el que provoca és un augment de les IMDs en vials urbans que no haurien
d’assumir.

4.3. Creació d’una estratègia d’aparcaments dissuasius i d’intercanvi modal
La creació d’un nou centre compacte i pacificat a mig – llarg termini farà que part del trànsit actual no
disposi d’aparcament lliure en calçada (bàsicament per l’eliminació prevista de les bosses d’aparcament de
l’Institut i de l’Aliança, unes 300 places en total). Cal garantir que la demanda generada que no pugui ser
absorbida pels modes de transport més sostenibles tingui la possibilitat d’accedir en vehicle privat, encara
que sigui en punts una mica més allunyats del centre. En aquest sentit, es planteja una estratègia
d’aparcament dissuasius o d’intercanvi modal associada al bus exprés i els accessos perimetrals al centre.
1. Aparcament d’intercanvi modal associada al bus exprés. Lliçà d’Amunt compta actualment amb
dues parades principals, en els dos sentits, on hi para l’autobús interurbà directe, la Cruïlla i
l’Ajuntament. Totes dues es localitzen a la BV-1602 C/Anselm Clavé i pertanyen al corredor d’alta
demanda de la Vall del Tenes (e7 i e21). Es plantegen les següents alternatives:
1.1. Parada de la Cruïlla
1.1.1. Possible aparcament associat a la parada actual: Ubicat a uns 100 metres de la parada,
darrera dels locals comercials. És una esplanada de terra en mal estat que caldria millorar
(adaptar, il·luminar, organitzar, etc.). L’itinerari a peu a la parada tampoc és evident
(s’hauria de senyalitzar i preparar) però la distància és accessible. Tindria capacitat per a
50-70 places.

Figura 211.

Pacificació del C/Anselm Clavé. Alternativa 1. Font: elaboració pròpia
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1.2. Parada de l’ajuntament
1.2.1. Bosses Parc del Tenes/Piscines: Tenint en compte que l’actual bossa d’aparcament de
l’IES, que fa el servei de P&R als usuaris que fan l’intercanvi modal vehicle privat –
transport públic, desapareixerà un cop s’executin les actuacions de la Modificació Puntual
del POUM en el sector Centre, cal preveure, si cal, un espai substitut. Les úniques
ubicacions disponibles per espai són les bosses d’aparcament al Parc del Tenes i a les
Piscines, tot i que la distància sobre la parada actual és molt gran (entre 250 i 500 metres).
Cal tenir en compte, però, la possibilitat de la ubicació d’una estació que variï el recorregut
per l’Av. dels Països Catalans que aproximaria l’aparcament a la parada.
2. Aparcaments dissuasius. L’ús de bosses perimetrals d’aparcament, si bé donen l’oportunitat de
desplaçar-se en vehicle privat motoritzat, alliberen el centre de vehicles i li donen la prioritat dels
desplaçaments als modes no motoritzats. En un cas com Lliçà d’Amunt, on la població està molt
dispersa en urbanitzacions, (es preveu que acumularan un 70% de la població), cal garantir que la
població pugui arribar al centre, i el transport públic, tot i tenir uns valors d’oferta i demanda molt per
sobre del normal per a municipis de característiques similars, no podrà absorbir aquesta demanda ni
per capacitat, per horari o nombre d’expedicions.

Figura 212.

Possible P&R i itinerari d’accés a peu associat a la parada del bus exprés de la cruïlla. Font: elaboració pròpia

1.1.2. Ubicació prevista al PDI: El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 compta entre les
seves actuacions augmentar la xarxa d’aparcaments d’intercanvi modal associades a les
xarxes de transport públic col·lectiu, tant ferroviari com per carretera. Un dels
emplaçaments previstos es dona a Lliçà d’Amunt, a la BV-1602, a uns 500 metres al sud de
la parada de la Cruïlla. L’actuació consistiria en ubicar-hi una parada i un aparcament per a
70 places. L’espai previst al POUM esta qualificat com a Zona Verda.

2.1. Bossa d’aparcament a Can Malé: Es proposa ubicar en aquest punt una gran bossa d’aparcament
dissuasiu i un itinerari per a vianants i ciclistes que enllaci amb el C/Baronia de Montbui des del
Nord. Aquesta actuació permetrà als residents procedents de les urbanitzacions de ponent deixar
el vehicle i moure’s pel municipi a peu, i permetria una política d’aparcament més restrictiva. Cal
garantir que les persones amb dificultats per a la mobilitat puguin accedir el més a prop possible a
aquest centre mitjançant places i itineraris reservats.
2.2. Bossa d’aparcament al Parc del Tenes: Es proposa condicionar el solar actual ubicat al costat del
Parc del Tenes com a bossa d’aparcament per accedir al municipi. S’ha de tenir en compte que:
-

Es tracta d’una zona inundable

-

Una part del solar no és propietat de l’ajuntament

-

Tot i que actualment es troba una mica allunyat del centre urbà, el desenvolupament del
sector aproximarà la zona urbana a l’aparcament

2.3. Bossa d’aparcament de les piscines: Es tracta d’una bossa ja condicionada (asfaltada, places
delimitades, recinte tancat, etc.), infrautilitzada en l’actualitat (ocupacions mitjanes menors al 10%,
exceptuant el dia de mercat) que podria complir aquesta funció perfectament. L’inconvenient és la
seva capacitat limitada, d’unes 50 places.

Figura 213.

P&R previst al PDI i POUM. Font: Estudi de dimensionament i disseny d’aparcaments d’intercanvi modal, IDOM,
2011. POUM Lliçà d’Amunt, UTE CSA carracedo – sotoca arquitectura+AFAC i ajuntament
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4.4. Pacificació dels barris i urbanitzacions
Seguint la línia de les propostes anteriors, es considera necessària la pacificació de certs àmbits dels
barris del nucli urbà i les urbanitzacions del municipi, a partir de les següents mesures:
-

A la xarxa principal d’itineraris de vianants es proposa:
o Arribar a 2,50 metres d’amplada lliure en les voreres
o Totes les interseccions amb passos de vianants amb els guals adaptats

Figura 215.

Gual adaptat. Font: Diputació de Barcelona

o Mantenir/reparar aquells trams en mal estat
o Zones de prioritat invertida i altres mesures especials en entorns sensibles (educatius,
socials, etc.) i en el nou desenvolupament del sector Centre, ja analitzat a les primeres
propostes
-

A la xarxa secundària d’itineraris de vianants
o Arribar a una amplada lliure mínima d’1,80 metres en casos que no sigui possible o
recomanable, fixar un mínim de 90 cm lliures de pas
o Passos de vianants amb guals adaptats en els punts detectats

-

En àmbit estrictament urbà, es considera que la velocitat màxima s’hauria de limitar a 30 km/h.
Aquesta mesura afectaria trams dels següents vials de la xarxa secundària i bàsica:
o Tots els vials del nucli en trama urbana

Figura 214.

o Ctra. de Palaudàries

o Passeig de Sant Valerià

o Ctra. de Ca l’Artigues

o C/de Ramon Llull

o Passeig de Can Salgot

o C/ de Josep Llimona

També afectaria a la xarxa local de les següents urbanitzacions:

Proposta d’aparcaments dissuasius. Font: elaboració pròpia

-

o Can Farell

o Can Salgot

o

Can Lledó

o Ca l’Artigues

o Mas Bo

o

Pinedes del Vallès

o Can Costa

o Can Rovira

Es proposa convertir el C/Josep Maria Sert en un sol sentit (el que segueix l’autobús urbà) per
evitar creuaments en una secció on no hi cap un carril per sentit i una fila d’aparcament
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Zones de prioritat invertida
A les zones de prioritat invertida la bicicleta conviu a la calçada amb el vehicle privat gaudint de prioritat
sobre aquest. En tot cas, en aquest àmbit el vianant és el que té prioritat per sobre de la resta d’usuaris.
Zones de velocitat 30
A les zones on el límit de velocitat és de 30 km/h la bicicleta conviu a la calçada amb els vehicles
motoritzats. Segons la proposta de zona amb límit de velocitat 30 que s’està duent a terme (apartat 5.1
“Pacificació dels carrers”), pràcticament la totalitat dels vials urbans ho són (no ho són aquells que són de
prioritat invertida). Així doncs, la bicicleta podrà circular per la majoria de vials del municipi sense
problemes.
A les portes d’entrada i de sortida de les zones de velocitat 30 es proposa que hi hagi una senyalització
vertical en la que s’especifiqui que és una zona de convivència del vehicle amb la bicicleta.

Figura 217.

Senyalització vertical zona de velocitat 30. Font: internet

També es proposa pintar a la calçada recordatoris de que la bicicleta comparteix la calçada amb el vehicle
motoritzat.

Cas: Barcelona
Figura 218.

Figura 216.

Cas: Oviedo

Cas: desconegut

Cas: Lleida

Senyalització horitzontal de recordatori de la convivència de la bicicleta i el vehicle motoritzat en calçada. Font:
internet

Proposta de pacificació de barris. Font. Elaboració pròpia

Cas: Palau-solità i Plegamans

Cas: Reus

Cas: Castelló
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4.5. Integració de la mobilitat generada i les propostes dels nous
desenvolupaments al sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí
Com ja s’ha comentat, un dels fets a tenir en compte en l’elaboració del present estudi és la Modificació
Puntual del POUM que s’ha fet en paral·lel, de manera que és indispensable que ambdós eines de
planejament es nodreixin de l’altra i integrin la informació rellevant per al desenvolupament de cadascun
d’ells. En aquest sentit, cal apuntar que tant l’estudi de mobilitat sostenible com l’estudi de mobilitat
generada del sector han estat realitzats per la mateixa consultora i, per tant, han compartit la mateixa
informació de base, les inquietuds i problemàtiques sorgides al llarg del procés, així com les solucions
proposades, de manera que els resultats i propostes són coherents i estan integrats en ambdós estudis.
Les conclusions que s’han extret de les propostes de l’EAMG són les següents:
-

modes no motoritzats). Es garanteix la continuïtat d’aquest itinerari (al marge nord de la
via) en el tram que discorre dins del sector.
4. Accés sud amb el Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda, a teves del C/Folch i Torres i
l’Av dels Països Catalans
5. Accés sud est a Can Montcau
6. Accés nord est al parc del Tenes. Permeabilitzar l’Av dels Països Catalans mitjançant un
pas de vianants que garanteixi l’accessibilitat i la seguretat del creuament
7. Accés nord oest a Can Malé. Cal permeabilitzar el vial per garantir la seguretat dels
vianants que hi accedeixin mitjançant la senyalització d’un pas de vianants
La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a vianants en els creuaments i
interseccions.
La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús de l’àmbit.

4.5.1. Xarxa d’itineraris per a vianants
4.5.2. Xarxa d’itineraris per bicicleta

Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants interna que compleixi tots els criteris i
condicions mínims establerts per la llei
Garantir la continuïtat i l’encaix de la xarxa:
1. Accés oest, amb la part occidental del barri de Sant Baldiri. Cal permeabilitzar la via per
garantir la seguretat dels vianants que hi accedeixin
2. Accés nord, amb el barri de Ca l’Oliveres. Connexió amb diversos equipaments com la
biblioteca, l’institut Hipàtia o l’escola de música, a través del C/Folch i Torres
3. Accés est amb el barri de Can Xicota. Hi ha prevista l’execució d’un itinerari de vianants i
ciclistes per part de la Diputació de Barcelona (actualment no hi ha espai destinat a

Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a ciclistes que compleixi els tots els criteris i
condicions mínims establerts per la llei

-

La continuïtat i l’encaix de la xarxa, tant de vianants com de bicicletes, amb la xarxa dels municipis i
implantacions de l’entorn.
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-

Cal que els trams entre rotondes siguin permeables, de manera que aquests no suposin una
barrera que obligui a fer llargs recorreguts.

Tenint en compte aquests dos factors, es considera com a millora la ubicació d’una estació on coincideixin
ambdós corredors (Barcelona i Granollers) i que agrupi tots els vehicles que circulen.

-

Quan les característiques de l’entorn ho permeten i la velocitat del vehicle privat és igual o inferior
als 30km/h la bicicleta pot circular compartint la calçada amb el cotxe.

Es consideren 3 escenaris o alternatives en el desenvolupament del present sector:

-

La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús.

-

Preveure vials d’accés als espais lliures.

-

La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a bicicletes en els creuaments,
interseccions i rotondes.

-

Política de la bicicleta. La bicicleta pot ser una alternativa de futur en la mobilitat al municipi per
als següents tipus de desplaçaments: desplaçaments interns a les urbanitzacions,
desplaçaments multimodals i desplaçaments de connexió amb els municipis adjacents
(Granollers, Canovelles, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia, etc.). Cal pensar en un sistema innovador i
funcional que prengui força. Per a això caldrà pensar en: els aparcaments, sistemes de bicicleta
compartida, sistema de lloguer de bicicletes, bicicletes elèctriques, entre d’altres.

-

Aparcaments. Cal dur a terme una bona xarxa d’aparcaments. Segons els ratis del decret, caldria
una reserva de 2.183 aparcaments per a bicicletes prevista pel Decret es considera
desproporcionada. Es preveu que es produeixin 6.087 desplaçaments diaris a peu o en bicicleta,
dels quals, seguint les pautes actuals, la immensa majoria es realitzaran a peu. Per aquest motiu
es proposa reduir a una quarta part els ràtios proposats pel decret. La nova proposta
d’aparcaments per a bicicletes és de 558 places d’aparcament. Es proposa que es vagin
implantant les places d’aparcament de manera progressiva fins arribar, si cal, a la dotació de 558
places. Les places previstes per als habitatges s’hauran d’habilitar en el moment de fer l’habitatge.
Per altra banda, caldrà preveure l’ampliació del nombre de places d’aparcament per a bicicletes en
cas que la demanda així ho justifiqui. Es proposa que la configuració de les places d’aparcament
per a bicicletes serà en forma d’U invertida per tal de garantir la percepció de seguretat per part
dels usuaris.

-

-

-

A0: l’escenari continuista, mantenir l’apartador al C/Anselm Clavé en sentit sud (amb espai per 3
vehicles, un d’ells l’interurbà sentit Barcelona) i habilitar un nou espai a la plaça de nova creació
per a la resta dels serveis urbans (actualment el C/Torrent Merdanç), mantenint l’esquema
actual. Aquest sistema funcionarà igual que en l’actualitat, però també limita les previsions de
creixement perquè l’espai aprofitat és el màxim disponible.
A1: Implantació d’una nova estació dins de l’àmbit d’estudi, entre el C/Anselm Clavé i la BV1432. Aquesta ubicació és, funcionalment, la millor: per una banda, dona servei a tots dos
corredors sense necessitat de gaires desviaments i, per l’altra, és una ubicació bastant cèntrica.
Es contempla la possibilitat de variar el recorregut del corredor Barcelona per l’Avinguda dels
Països Catalans en el tram sud en comptes del C/Anselm Clavé, de manera que tots els busos
interurbans farien les mateixes maniobres indistintament del corredor
A2:Implantació d’una nova estació fora de l’àmbit d’estudi, entre la BV-1432 i l’Av. dels Països
Catalans. Més allunyada del centre, implicaria més maniobres d’entrada i sortida dels
autobusos, però seguiria sent viable l’agrupació de tots els serveis. Aquesta ubicació obligaria a
variar lleugerament el corredor interurbà de la Vall de Tenes, desviant els vehicles per l’Av. dels
Països Catalans en ambdós sentits, el que suposaria un increment d’uns 350 metres per sentit.

4.5.3. Xarxa de transport públic
El nou desenvolupament estaria cobert amb l’oferta actual, si bé es consideren necessaris certs reforços
en hora punta i l’ampliació de l’horari d’oferta d’alguns serveis. Tot i així, hi ha alguns aspectes del servei
amb gran potencial de millora on el present desenvolupament del sector pot incidir:
1. La gran oferta del servei urbà fa que no hi hagi un únic espai on regulin els autobusos (ja que no
hi caben) i l’intercanvi urbà – interurbà no és dona en les condicions ideals (s’ha de creuar el
C/Anselm Clavé). Fins i tot aquesta divisió de l’espai comença a ser insuficient en les condicions
actuals (espais per a 5 vehicles, ocupats totalment en alguns moments del dia; qualsevol
incidència obliga a buscar alternatives poc recomanables)
2. El corredor interurbà d’accés a Caldes – Granollers no disposa de parades al centre al desviarse per la BV-1432 (sense passar per l’ajuntament), de manera que es perd l’oportunitat
d’intercanvi amb els serveis urbans. A més, per aquest motiu l’ajuntament dona el servei
ininterromput Lliçà – Granollers (competència seva tot i, estrictament, ser un servei interurbà)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 127

128

DOCUMENT I . MEMÒRIA

4.5.4. Xarxa de vehicles
Amb la implantació de la nova ordenació del sector, i les propostes previstes a l’EMUS del municipi de
Lliçà d’Amunt, es proposa que la xarxa bàsica del vehicle sigui la següent:

La resta de vials mantenen la jerarquia actual. Amb aquesta jerarquització es garanteix que la connectivitat
amb el sector es doni pels vials de la xarxa bàsica i no per la xarxa local.
Pel que fa als sentits dels vials de l’àmbit, excepte la BV-1432 es plantegen tots de sentit únic, afavorint la
circulació actual de l’autobús i reduint el nombre d’interseccions de moviments a les cruïlles fomentant la
seguretat viària.
Impacte de la nova mobilitat
Amb el desenvolupament del sector s’aportarien 9.720 vehicles nous (tot vehicle privat, ja que la variació
del nombre de vehicles de transport públic conseqüència de les actuacions de la MP del POUM serà
mínima).
Dels 9.720 vehicles nous, 4.310 provindran dels desplaçaments de connexió. Per usos, 3.924 seran per
motius residencials o comercials, mentre que els 386 restants seran per equipaments o zones verdes. Els
5.410 restants provindran dels desplaçaments interns. Per usos, 3.027 seran per motius residencials o
comercials, mentre que els 2.383 restants seran per equipaments o zones verdes.
Amb aquesta nova aportació de vehicles a la xarxa, s’estima un augment de:
-

Quasi 1.500 vehicles per sentit al C/Francesc Macià. La via passa a tenir més de 5 mil vehicles
per sentit
Uns 1.000 vehicles per sentit al la BV-1432 i la BV-1602 (enllaç sud). Les vies passen a tenir
més de 15 mil i 10 mil vehicles, respectivament
Uns 500 vehicles per sentit a la BV-1602 (enllaç nord). La via passa a tenir una IMD superior a
10 mil vehicles
Uns 300 vehicles per sentit a la variant de la serra. La via passa a tenir una IMD superior a
2.500 vehicles
Uns 700 vehicles per sentit derivats de les connexions internes del nucli urbà. Es presumeix un
augment substancial del tram sud de l’Av de Països Catalans (límit est de l’àmbit), passant a
tenir una IMD superior a 5 mil vehicles

Com s’observa a la figura, s’aprecien canvis de certa rellevància respecte a la situació actual:
Corredor

-

-

-

Xarxa primària: es manté el vial de la Diputació a Granollers (BV-1432), però la funció de
travessera del municipi (BV-1602 o C/Anselm Clavé) queda compartida/traspassada a l’Av. dels
Països Catalans en el seu tram sud (depenent del grau de pacificació del C/Anselm Clavé que
s’assoleixi)
Xarxa secundària: El C/Francesc Macià, de connexió amb les urbanitzacions de l’oest, passa a
jerarquia secundària per evitar que s’utilitzi el centre de By-pass o s’accedeixi en massa a
l’escola en vehicle privat (tal com passa actualment, on el C/Jaume I, d’accés a l’escola,
presenta una IMD de 5 mil vehicles). La funció de connexió amb aquestes urbanitzacions
passaria a la variant de la serra (situada una mica més al sud)
Xarxa local: En la línia anterior, el C/Jaume I passaria a ser xarxa local per reduir l’accés amb
vehicle privat a l’escola.
Xarxa local restringida: En aquesta categoria entrarien els vials de la xarxa local en què només
es permet l’accés als veïns, autoritzats i en alguns casos, autobús. A aquesta xarxa passen la
majoria dels vials interns del present àmbit d’estudi (excepte el C/Pau Claris, el C/Fàbrica i el
tram oest del C/Torrent Merdanç), així com la continuació del C/Folch i Torres, el qual es preveu
que esdevingui l’eix de vianants principal del centre.

Oest
Nord
Sud
Est

Vial accés

Mobilitat actual

Mobilitat generada

Entrades Sortides Entrades

Sortides

Total
Entrades Sortides

C/Francesc Macià

3.728

3.417

1.335

1.335

5.063

4.752

C/Camí del Turó
BV-1602 (Nord)
Av. Dels Països Catalans
BV-1602 (Sud)
C/de la Metal·lúrgia
BV-1432

962
4.898
1.339
4.257
1.463
5.566

1.516
4.579
851
4.544
1.276
7.265

270
457
75
666
315
929

270
487
44
612
261
929

1.232
5.355
1.414
4.923
1.778
6.495

1.786
5.066
895
5.156
1.537
8.194

Amb aquesta distribució s’observa, tenint en compte la jerarquia proposada, que el C/Francesc Macià
agafa un protagonisme que no hauria de tenir. Aquest fet es dona perquè s’han tingut en compte les
pautes actuals de mobilitat. Tot i així, està previst que la jerarquia d’aquest vial es traslladi al C/Camí del
Turó i a la nova connexió prevista a Can Malé (nou ajuntament). En aquest sentit, hi ha diverses propostes
sobre la taula que van en aquesta direcció i que s’haurien d’executar perquè el desenvolupament del
present sector no incrementi el trànsit al C/Jaume I (continuació obligatòria per sentits del C/Francesc
Macià), àmbit escolar i on es troba el pavelló municipal.
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Amb aquestes actuacions, es considera que entre el C/Camí del Turó i el nou aparcament de dissuasió
absorbirà tota la mobilitat generada (bàsicament interna), de manera que s’alliberarà l’entorn del C/Jaume I
– C/Baronia de Montbui.
Per una altra banda, l’altre vial que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar el trànsit, és la BV-1432 en el
tram entre Anselm Clavé i la BV-1432 (marcat en lila a l’esquema anterior), ja que moltes actuacions
acaben desviant el trànsit per aquest tram i, a més, talla l’eix principal de vianants. Es recomana la
implantació d’un semàfor per regular el pas del trànsit i els dels vianants en aquesta intersecció.

4.6. Millora de la gestió del polígon de Can Montcau
El sector de Can Montcau compta actualment amb una gran extensió executada d’usos industrials i
logístics, però també comercial i d’oci/lleure. A més, a curt termini, es preveu que es segueixin
desenvolupant diverses àrees previstes en el planejament, de manera que esdevindrà un dels principals
pols (si no el principal) generadors de la mobilitat en el futur pròxim. En aquest context, les consideracions i
propostes que es fan són les següents:
Mobilitat generada

4.5.5. Xarxa d’aparcaments
Es proposa eliminar tots els aparcaments actual en bosses i els aparcaments en calçada ubicats en els
vials d’accés restringit. Segons les ocupacions actuals, extretes de la diagnosi de l’EMUS de Lliçà
d’Amunt, s’aconseguiria el següent balanç d’aparcament (residencial):

Cal dir que la majoria d’aquesta mobilitat és forana i obligada (hi ha empreses que hi tenen seus
logístiques o industrials de gran superfície, com Mango, Biokit i Leroy Merlin), i el principal accés és dona
des de la C-17, sense necessitat d’entrar a la zona urbana del municipi.
Tot i així, també hi ha una demanda creixent de residents que hi accedeixen, encara que només mitjançant
modes motoritzats:
-

El vehicle privat motoritzat és el principal mode d’accés, ja sigui a través de l’oest (BV-1602 i BV1432) o de l’est (C-17 i BV-1432)

-

El transport públic urbà també ha augmentat l’oferta al sector, amb una línia creada expressament
per donar aquest servei (l’A7, també de connexió amb Granollers), amb 15 expedicions per sentit
diàries en laborable i més de 30 en cap de setmana i festius

-

L’accés a peu o en bicicleta no és viable a través de la BV-1432 en cap sentit (hauria de ser per un
voral d’amplada variable, amb trams inexistents)
o Des del centre urbà de Lliçà d’Amunt l’accés està previst pel vial/camí Masia de Can
Montcau, el qual surt aproximadament des de la zona esportiva i discorre en sentit nordoest – sud-est fins arribar al polígon. Es tracta d’un itinerari poc accessible (camí de terra
no preparat) i de més d’1km de distància.
o Des de Granollers no existeix alternativa, tot i que s’està plantejant des de l’est de la C-17
amb un pas inferior

En aquest sentit, es proposa millorar, adaptar i executar en els trams que calgui obra un itinerari atractiu
que fomenti aquesta connexió no motoritzada des del nucli urbà, que també serveixi per a la mobilitat de
lleure que vulgui desplaçar-se a través de zones de camps de conreu o accedir a la bassa de Can Dunyó,
d’interès ecològic. Pel que fa a l’itinerari des de Granollers, es tractaria de donar continuïtat a la proposta
que s’estigui treballant
Aparcaments de bicicleta
Segons l’EAMG de la Modificació Puntual del sector (2008), el sector generaria més de 40 mil
desplaçaments i requeriria, segons els criteris del decret 344/2006 unes 7 mil places d’aparcament de
bicicleta, les quals es van reduir a quasi 5 mil. En qualsevol cas i, vista l’evolució en aquests deu anys, és
evident que es tracta de nombres totalment sobredimensionats, especialment tenint en compte que és un
àmbit aïllat a diversos quilòmetres de distància de qualsevol nucli urbà amb una massa demogràfica
mitjana.
Durant la realització del present estudi de mobilitat s’han observat dos escenaris que no se sap a què
responen:
-

A l’inici de l’estudi, durant la campanya de treball de camp, es van comptar desenes de punts
d’aparcament (en O) associades a les sortides dels vials (encara sense urbanitzar)
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-

A mesura que s’han executat alguns dels sectors previstos, tots aquests punts d’aparcament han
anat desapareixent. Actualment no hi ha cap punt d’aparcament.

Es proposa, doncs, dimensionar les reserves d’aparcament d’una forma realista, que fomenti els
desplaçaments però que comptin amb una certa ocupació.

4.7. Millora de connexió de la mobilitat activa entre les urbanitzacions
Aquesta proposta està treballada en els punts anteriors. En concret, els àmbits a millorar la connexió són:
-

El C/de l’Urgell entre Can Costa i Pinedes del Vallés. Cal habilitar un espai per al pas de vianants.
Pel que fa als ciclistes, es proposa habilitar un espai d’us exclusiu o reduir la velocitat màxima de
40 a 30 km/h

-

El C/Felip Pedrell, entre l’Av. Pau Casals i el C/Amadeu Vives, la mateixa mesura

-

La continuació del C/Costa de Can Puig a Can Malé, fins al C/Francesc Macià. Executar el vial
de doble sentit per vehicles motoritzats previst de connexió amb Can Malé i l’itinerari de
vianants/bicicletes associat de connexió amb el centre urbà (C/baronia de Montbui) i el C/Costa de
Can Puig (fins a l’Església)

-

La millora del C/Masia de Can Montcau, de connexió entre el centre i el polígon de Can Montcau

-

El nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les
urbanitzacions de Can Xicota, Can Merlès, Can Ribell i Raval d’en Xicota

-

El Camí de Can Merlès, entre la BV-1432 i el Raval de Can Xicota. Actualment només és un camí
asfaltat sense espai per modes no motoritzats

-

La BV-1435 entre el C/del Pinsà i el municipi de Santa Eulàlia. Cal habilitar un itinerari per a
vianants/ciclistes que es correspongui amb el seu homòleg previst al municipi de Santa Eulàlia

-

Els trams interurbans de la C-1415b. A llarg termini, es considera oportú tenir present la
possibilitat d’ubicar un itinerari per a ciclistes i vianants per als desplaçaments intermunicipals

Sortida de l’aparcament subterrani del centre Leroy Merlin
Leroy Merlin és una de les empreses de gran superfície ubicades al sector. El seu desenvolupament s’ha
complementat amb la construcció de dos aparcaments de gran capacitat, un en superfície i l’altre soterrat.
El problema radica en la sortida de l’aparcament soterrat. Tot i existir una sortida pel costat est, la majoria
de conductors utilitza la sortida sud, la qual obliga als conductors a donar tota la volta al complex MANGO,
per poder sortir de Can Montcau, tal com s’aprecia a la següent figura.

Figura 219.

Esquema de la sortida de l’aparcament soterrani de l’empresa Leroy Merlin a Can Montcau. En verd la sortida
correcta, donant tota la volta al complex de l’empresa Mango. En vermell la sortida incorrecta en contra direcció.
Font: elaboració pròpia

Com es pot comprovar, aquesta gran volta (en verd a la figura) provoca situacions greus d’inseguretat, ja
que alguns usuaris circulen en contra direcció un petit tram de dos carrils (en vermell a la figura) per arribar
a la rotonda que permet sortir de Can Montcau.
Es proposa revisar aquesta sortida i/o plantejar una rotonda alternativa amb el vial de circumval·lació de
MANGO.

Figura 220.

Proposta de trams de millora de connexió enter urbanitzacions. Font: elaboració pròpia
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La bicicleta elèctrica

Aquesta gran quantitat de serveis i el poc espai disponible ha provocat una organització especial: la
parada s’ha hagut de dividir en tres espais físics diferents per donar capacitat a tots els vehicles en
certs moments del dia:

Cal tenir present la bicicleta elèctrica com mode de transport amb un important potencial de creixement. Es
proposa que l’Ajuntament fomenti aquest tipus de vehicles mitjançant les següents propostes (algunes
d’elles ja esmentades):

-

-

Aparcaments de bicicletes segurs situats dins les edificacions dels equipaments municipals.

-

Connexió entre urbanitzacions

-

-

Programes de subvenció de bicicletes elèctriques promocionats des de l’Ajuntament. L’Ajuntament
pot estudiar la possibilitat de subvencionar part de la compra de bicicletes elèctriques a residents
del municipi.

-

-

“Ajuntament A”, al C/Anselm Clavé (la travessera del municipi), amb espai per a 3 vehicles
de 12-13 metres (bastant just), on para l’exprés sentit Barcelona (el de major demanda) i
regulen les línies A4 i A5
“Ajuntament B”, al C/Torrent Merdanç, terminal de les línies urbanes A1, A2, A7 (feiners) i
de totes les línies que circulen en festius, disposa d’espai per a dos vehicles que hi fan la
regulació.
“Ajuntament “C”, la parada dels interurbans en sentit Santa Eulàlia .

Programes de subvenció de bicicletes elèctriques promocionats per altres ens. Es proposa informar
a la ciutadania dels programes de subvenció de la bicicleta existents. Aquests programes
acostumen a tenir un termini d’inici i de finalització per això caldrà donar la informació actualitzada
segons el moment. A continuació s’adjunta informació de programes d’aquest tipus:

PLA MOVEA - MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

Edició 2016 esgotada el passat 15 d'octubre de 2016
Subvenció de 200€ per a la compra d'una bicicleta elèctrica de pedaleig assistit sense límit de
preu de venta màxim, aplicable a qualsevol model del nostre catàleg. Per a residents a l'Estat
Espanyol.
A les següents webs s’acostuma a trobar informació actualitzada sobre aquests programes:
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/subvencions/subvencions.asp
http://www.vaic.com/ca/subvencions-bici-electrica
Campanya de promoció de la bicicleta
Es proposa informar a la població sobre les actuacions que es duran a terme en matèria de mobilitat per a
bicicletes i patinets L’objectiu és aconseguir la complicitat de la ciutadania amb els objectius del present
estudi pel que fa a la bicicleta.

4.8. Millores en la xarxa de transport públic
Tot i l’excel·lent nivell d’oferta i demanda del transport públic per carretera tant urbà com interurbà al
municipi, es proposen les següents mesures:
-

La possibilitat d’implantar una estació (apartat 4.5.3 del present estudi), aprofitant el
desenvolupament del sector centre.
Cal destacar que tots aquests serveis urbans tenen com a terminal la parada de l’ajuntament (amb
regulacions de diversos minuts), la més cèntrica i propera als principals equipaments i comerços
del municipi. S’ha de tenir en compte també que aquesta és la parada principal dels serveis
interurbans que circulen pel municipi, inclosos els serveis exprés que presenten càrregues i
descàrregues de passatgers molt importants en hora punta, el que pot suposar la coincidència de
fins a 5 vehicles en aquesta parada.

Figura 221.

Divisió de la regulació de les línies a la terminal de l’Ajuntament. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Es tracta d’una situació no ideal, ja que dificulta l’intercanvi del servei urbà – interurbà, en especial per
accedir al servei interurbà (en general els conductors dels serveis urbans coneixen més el passatge servit,
de manera que poden esperar més per adaptar-se a les seves necessitats).
De fet, l’escenari actual pot comportar situacions amb risc per a la seguretat viària (no s’ha enregistrat cap
accident però si diverses situacions de perill):
La realització d’aquest intercanvi comporta el creuament del C/Anselm Clavé (BV-1602, la travessera
del municipi), un vial d’IMD mitjana (al voltant dels 10 mil vehicles diaris), mitjançant una intersecció
semaforitzada amb passos amb els guals adaptats. L’intercanvi es pot fer entre 30 segons i 2 minuts a
eu, depenent de les fases semafòriques.
En el supòsit de retards en alguna expedició, o en els casos de persones amb dificultats en la mobilitat
(gent gran, PMRs, cotxets, etc.), la situació pot propiciar haver d’accelerar el pas per poder realitzar
l’intercanvi, baixant l’atenció a l’hora de creuar. De la mateixa manera, un autobús que carrega o
descarrega passatge en una via d’un carril per sentit és bastant susceptible de ser passat per vehicles
que no volen esperar a que acabi. La mala visibilitat que genera un autobús unit a les presses dels
conductors per avançar-lo provoquen aquestes situacions de risc.
Per tant, caldria trobar una solució tenint en compte que:
-

El servei manté un increment constant
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autobusos, però seguiria sent viable l’agrupació de tots els serveis. Aquesta ubicació obligaria a
variar lleugerament el corredor interurbà de la Vall de Tenes, desviant els vehicles per l’Av. dels
Països Catalans en ambdós sentits, el que suposaria un increment d’uns 350 metres per sentit.
Aquesta solució seria viable en un principi, però caldria un estudi més detallat per acabar-la de
definir, fora de l’àmbit del present EAMG.

Hi ha altres aspectes que cal resoldre com l’aparcament d’autobusos discrecionals o escolars, els
quals tampoc tenen un espai definit per a l’espera.

En aquest sentit, i tenint en compte el nivell d’oferta actual de transport públic de Lliçà d’Amunt, on circulen
simultàniament 4 autobusos urbans (amb reforços) i entre 2 i 3 autobusos interurbans, el més adient és la
implantació d’una estació d’autobusos. A l’EAMG de la MPPOUM es van plantejar dues alternatives
d’ubicació, de les quals només la segona sembla complir els requisits tècnics que garanteixin
l’accessibilitat, seguretat i maniobrabilitat dels vehicles. L’estudi d’aquestes alternatives es presenta a
continuació:
[...]
Tot i així, hi ha alguns aspectes del servei amb gran potencial de millora on el present desenvolupament
del sector pot incidir:
1. La gran oferta del servei urbà fa que no hi hagi un únic espai on regulin els autobusos (ja que no
hi caben) i l’intercanvi urbà – interurbà no és dona en les condicions ideals (s’ha de creuar el
C/Anselm Clavé). Fins i tot aquesta divisió de l’espai comença a ser insuficient en les condicions
actuals (espais per a 5 vehicles, ocupats totalment en alguns moments del dia; qualsevol
incidència obliga a buscar alternatives poc recomanables)
2. El corredor interurbà d’accés a Caldes – Granollers no disposa de parades al centre al desviarse per la BV-1432 (sense passar per l’ajuntament), de manera que es perd l’oportunitat
d’intercanvi amb els serveis urbans. A més, per aquest motiu l’ajuntament dona el servei
ininterromput Lliçà – Granollers (competència municipal tot i, estrictament, ser un servei
interurbà)
Tenint en compte aquests dos factors, es considera com a possible millora la ubicació d’una estació on
coincideixin ambdós corredors (Barcelona i Granollers) i que agrupi tots els vehicles que circulen. Aquesta
millora quedaria fora de l’àmbit del present estudi, donat que la mobilitat generada pel desenvolupament
del sector no precisa un augment del servei actual, però si que suposa una oportunitat d’ubicació única de
l’estació.
Així doncs, es consideren 3 escenaris o alternatives en el desenvolupament del present sector:
-

-

-

A0: l’escenari continuista, mantenir l’apartador al C/Anselm Clavé en sentit sud (amb espai per 3
vehicles, un d’ells l’interurbà sentit Barcelona) i habilitar un nou espai a la plaça de nova creació
per a la resta dels serveis urbans (actualment el C/Torrent Merdanç), mantenint l’esquema
actual. Aquest sistema funcionarà igual que en l’actualitat, però també limita les previsions de
creixement perquè l’espai aprofitat és el màxim disponible.
A1: Implantació d’una nova estació dins de l’àmbit d’estudi, entre el C/Anselm Clavé i la BV1432. Aquesta ubicació és, funcionalment, la millor: per una banda, dona servei a tots dos
corredors sense necessitat de gaires desviaments i, per l’altra, és una ubicació bastant cèntrica.
Es contempla la possibilitat de variar el recorregut del corredor Barcelona per l’Avinguda dels
Països Catalans en el tram sud en comptes del C/Anselm Clavé, de manera que tots els busos
interurbans farien les mateixes maniobres indistintament del corredor. Com a inconvenients, cal
destacar el soroll (és una parcel·la encaixada entre edificis d’habitatges), l’espai disponible
reduït i el desnivell actual. A mesura que s’ha anat desenvolupant l’EMUS del municipi, s’ha
acabat descartant aquesta ubicació per la inviabilitat tècnica de la solució (algun gir de l’autobús
no es podria fer degut al desnivell i les distàncies lliures disponibles entre les edificacions
existents i la xarxa viària.
A2:Implantació d’una nova estació fora de l’àmbit d’estudi, entre la BV-1432 i l’Av. dels Països
Catalans. Més allunyada del centre, implicaria més maniobres d’entrada i sortida dels

Figura 222.

Proposta de la xarxa de transport públic. Font: EAMG MPPOUM Sector Centre

Des del present EMUS, doncs, es proposa realitzar un estudi per a la implantació de l’estació.
-

La millora de les següents parades:
o Ctra. de caldes – Guatlla (en els dos sentits): Aquesta parada d’autobús interurbà, ubicada
a la C-1415b (competència de la Generalitat), no disposa ni de vorera ni pas de vianants
per creuar, provocant situacions d’inseguretat en un vial amb IMDs al voltant dels 15 mil
vehicles i limitació de velocitat màxima genèrica (90 km/h). A més, el pal convencional
compta amb la informació a una alçada molt elevada, no accessible per a certs usuaris.
Es proposa ubicar una vorera d’accés a cada parada i un pas de vianants per creuar la C1415b. Aquest pas hauria de ser semaforitzat (de vianants amb polsador) o caldrà reduir la
velocitat dels vehicles que hi circulen.
o El grup de parades, Anselm Clavé – Costa de Can Puig / Anselm Clavé Tenes i Anselm
Clavé –Major / Anselm Clavé – Aliança: Aquestes quatre parades (en realitat dues parades
en dos sentits) es troben en l’àmbit de la intersecció del C/Costa de Can Puig amb el
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C/Anselm Clavé, la qual ja s’ha vist durant la diagnosi i la proposta 4.1 que presenta greus
problemes de connectivitat a peu que cal resoldre.
o Les parades Ctra. de Granollers – Can Riereta (en els dos sentits) i Ctra. de Caldes –
Pinsà, no disposen de la informació de les línies interurbanes (plànol, horaris, parades, etc.)
a què donen servei, les línies 260 i 420 de Sagalés.

diferents nivells i àmbits ja s’han posat horitzons (no tan llunyans, 2030-2050) en què un percentatge molt
elevat del parc de vehicles haurà de ser elèctric, i comencen les restriccions als seus nuclis d’àrees
metropolitanes als vehicles segons la seva font de combustible, el que es coneix com a Zona de Baixes
Emissions (ZBE). Per exemple, a Barcelona, aquesta començarà a funcionar tots els dies de l’any a partir
del 2020, i prohibirà l’accés a la part interior de les Rondes als vehicles amb font de combustible de petroli
a partir del seu any creació (cada any està subjecte a una regulació europea d’emissions, de manera que
tots els vehicles creats aquell any han de complir els requisits mínims).

Es proposa ubicar aquesta informació en els tòtems de senyalització de les parades.
o Ubicar un pas de vianants al nord de les parades Pg de Sant Valerià – Palamós i Pg de
Sant Valerià – Sant Carles de la Ràpita
o En un nivell de prioritat menor, millorar l’accessibilitat de les parades ubicades a les
urbanitzacions de Can Rovira, Can Salgot, Can Lledó, Mas Bo, Ca l’Esteper, Ca l’Artigues i
Can Farell, en aquelles en què els passos de vianants no disposin de guals adaptats o
voreres amb amplada lliure menor a 90 cm.
-

Per una altra, la tendència actual en auge d’electrificació de diversos ginys associats a la mobilitat, com
poden ser bicicletes, patinets, monopatins i hoverboards. Aquests ginys donen la possibilitat d’un abast
molt més ampli a la mobilitat activa i, per tant, podrien ser una de les solucions als pendents i distàncies de
les connexions entre urbanitzacions (o, fins i tot, intermunicipal) que en l’actualitat no són viables per a
l’usuari mitjà.
En aquest sentit, cal, per una banda, fomentar aquest tipus de mobilitat però, per una altra, també cal
preparar el municipi per a aquests escenaris de curt – mig termini. Per tant, es proposa:

La possibilitat de modificar el recorregut per donar servei a la urbanització de Palaudalba.
Aquesta proposta cal valorar-la en detall:

-

Determinar nous punts segurs de recàrrega de vehicles i bicicletes distribuïts pel municipi
(actualment només es localitza una plaça a la bossa d’aparcament de l’Aliança)

o En primer lloc, cal comprovar la circulació amb els nous autobusos (de 13 metres), els quals
presentaran dificultats de maniobra en els traçats i girs del C/ Segre i C/Creu de Baduell

-

Promoure, per part de l’Ajuntament, l’ús d’aquests tipus de vehicles, mitjançant:
o Finançament o bonificacions

o En segon lloc, cal comprovar els nous temps de recorregut de les línies A1 i A2, de servei a
l’àmbit, les quals ja van molt justes. Es preveu que s’augmentaria uns 500 metres de
recorregut, per un tram molt més curvilini i amb grans pendents. Tenint en compte la
ubicació de dues parades més (en meitat i final del carrer), es calcula un augment d’uns 4
minuts sense incidències, el que distorsionaria el traçat actual i segurament requeriria
mesures addicionals que modifiquessin el traçat i/o explotació actual de les línies (no donar
servei a trams i/o parades actuals, perdre alguna expedició, etc.)

o Impulsar proves pilot de determinats serveis innovadors per tal d'avaluar-ne la idoneïtat i
regulació
o Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica, possibles convenis amb empreses, bicicletes de
préstec, etc.
o Revisar les ordenances fiscals per fomentar i afavorir l’ús d’aquest tipus de vehicles

o Hi hauria un petit tram en què es circularia pel municipi de Palau Solità i Plegamans
-

La conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert, per facilitar el pas de l’autobús en un tram
amb doble sentit i una línia d’aparcament amb secció insuficient, ja vista anteriorment

4.9. Implantació de millores tecnològiques associades a la mobilitat
La irrupció de noves tecnologies també afecta el món de la mobilitat, a un ritme tal que en un futur pròxim
l’escenari pot canviar en gran mesura. En aquest sentit, cal considerar:

Tot i ser una de les solucions als desplaçaments de mitjana distància, també cal preveure el seu ús en les
zones on es donin els desplaçaments dels vianants, de manera que caldrà protegir-los segregant l’espai
destinat aquesta mobilitat. Aquest escenari hipotètic es preveu que es doni fora de l’horitzó del present
Estudi. En qualsevol cas, les propostes inicials haurien d’anar per a la convivència del mode “elèctric” amb
el vehicle motoritzat, pacificant els vials per permetre aquesta convivència amb seguretat.
Mobilitat derivada de l’e-commerce
L’augment quasi exponencial de les compres on-line és innegable, el que comporta un augment molt
important de la mobilitat associada en aquest sector (les empreses distribuïdores realitzen diversos
desplaçaments més per persona que la mitjana). Segons els estudis, al voltant d’un 20% d’aquesta
mobilitat són productes que han de tornar a l’empresa distribuïdora degut a que:

-

La irrupció del vehicle elèctric, inclosa la bicicleta i el patinet

-

L’augment exponencial de les compres on-line, el que genera un volum important de mobilitat
pendent d’organització

-

No es localitza al receptor

-

El control telemàtic de la xarxa de distribució de mercaderies a partir d’aplicatius al mòbil

-

Són productes que el propi client retorna un cop rebudes

A continuació es descriuen les propostes associades a cadascun d’aquests punts.
Parc elèctric
Per una banda, segons les normatives, directrius i tendències actuals en qüestions de millora de la qualitat
de l’aire i descarbonització de la mobilitat, es presumeix el vehicle elèctric com l’alternativa que tindrà més
promoció, èxit i acceptació tant entre les administracions com els usuaris. De fet, moltes administracions a

Aquest volum de mobilitat es podria reduir considerablement (tant en nombre de desplaçaments com en
km de recorregut, mitjançant una estratègia que està emergent, el click&collect. Aquesta consisteix en
ubicar punts físics de recollida per a les compres on-line que no arriben a destí o que es vulguin retornar,
de manera que:
-

Quan no es localitza al client, el distribuïdor no ha de fer dues vegades cada desplaçament
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-

Quan es retorna, el distribuïdor només ha de fer un desplaçament per a diversos enviaments

Per una altra banda, també cal valorar els impactes negatius d’aquesta mobilitat. Una gran part d’aquest
tipus de compres compta amb l’enviament gratuït, però l’impacte de la seva mobilitat continua existint, de
manera que caldria estudiar mesures que la penalitzin, ja sigui a l’empresa o al client. Aquesta mesura
seria adient fer-la a un àmbit major.
Estratègies per a la distribució urbana de mercaderies
Lliçà d’Amunt es troba en el corredor de la C-17, el qual està començant a incorporar l’estratègia del ZDUMA (parkunload) a nivell telemàtic (similar a Barcelona). Ciutats com Granollers i Vic (ja implantat) ho
estan provant amb uns resultats molt positius. L’objectiu és millorar el control de les zones de càrrega i
descàrrega al centre del municipi per augmentar-ne la rotació de vehicles, tot reduint la indisciplina i
optimitzant l’ús compartit de l’espai públic.
La mesura ha de permetre:
-

Definir permisos, temps màxim i estacionaments variables per a cada zona en base a criteris
d’ubicació, temporals o mediambientals

-

Enregistrar i controlar el manera àgil, fàcil i segura la durada dels estacionaments i l’ocupació
aproximada de les places d’estacionament

-

Analitzar estadísticament l’oferta i la demanda de places de distribució urbana de mercaderies per
tal de caracteritzar i optimitzar el seu ús

Segons la prova pilot al municipi de Vic, el funcionament és el següent:

Figura 223.

Prova pilot Z-DUMA C-17, a Vic. Font: Ajuntament de Vic
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Prova pilot Z-DUMA C-17, a Vic. Font: Ajuntament de Vic

Pel que fa als resultats:

Figura 225.

Prova pilot Z-DUMA C-17, a Vic. Font: Ajuntament de Vic

Per una altra banda, es proposa digitalitzar la informació de l’oferta del municipi pel que fa a la càrrega i
descàrrega de manera que els conductors coneguin les regulacions, horaris. Itineraris, etc. per accedir al
municipi. En aquest sentit, l’ATM disposa d’una plataforma digital d’informació logística que incorpora
aquesta informació.
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En el cas de Lliçà d’Amunt, aquesta plataforma digital compta amb la informació de la regulació municipal
(horaris d’accés per dia), però no de les ordenances municipals o l’aparcament de camions. També estaria
bé incorporar en aquesta plataforma (o en una altra) els itineraris i limitacions d’accés segons tipologia de
vehicles.

4.10. Estratègia d’aparcament
Un dels punts més complexos a tractar a l’hora de realitzar un Pla o Estudi de mobilitat urbana és definir
l’estratègia d’aparcament futura, així com determinar el balanç d’aparcament tant residencial com forà un
cop aplicades les propostes del present estudi.
Pel que fa a l’estratègia d’aparcament, es defineixen diferents fases segons l’organització de l’aparcament
al municipi, sent la fase més avançada la que compta amb una baixa oferta de places lliure, nul·la en espai
públic (i la major part de regulació fora de calçada) i la menys avançada l’oferta descontrolada de places
lliures en qualsevol punt de l’espai públic.
El municipi de Lliçà es troba en una fase inicial – intermèdia, és a dir:
-

La gran majoria de les places d’aparcament es troben sobre la via pública (o en solars) i són lliures

-

Existeixen places regulades:
o
o
o
o

Figura 226.

El control d’aquestes places el fa la policia municipal amb els seus recursos limitats, donant lloc a
un elevat grau d’indisciplina

Plataforma digital informació logística. Font. Web ATM

També es proposa estudiar i, en cas de considerar-se necessari, actualitzar les mesures reguladores
(accessos, aparcament, punts de recollida, ordenances municipals i normatives urbanístiques) seguint els
criteris proposats al llibre blanc de les mercaderies i la Guia pràctica per a la Gestió Local de la DUM,
ambdós promoguts per l’ATM i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

De rotació, gratuïtes amb limitacions horàries
Reservades a PMR
Reservades a càrrega i descàrrega
Reservades a autoritzats

-

No hi ha una xarxa d’aparcaments dissuasius o d’intercanvi modal, de manera que l’accés
majoritari a les zones urbanes del municipi es dona en vehicle motoritzat

En aquest context, es planteja un escenari futur on es prioritzen altres modes de transport, que suposaran
la supressió d’un gran nombre de places d’aparcament tant en solars com en calçada, per tal de millorar la
qualitat urbana i endreçar l’oferta segons les característiques de la demanda, afavorint els següents
objectius:
-

Dissuasió dels desplaçaments en cotxe més curts a favor de l’anar a peu i la bicicleta.

-

Minimitzar l’ocupació de l’espai públic per part del cotxe per destinar-lo a altres usos de les
persones: ampliació de voreres, espais per la bicicleta, etc.

-

Suport a l’activitat econòmica. Afavorir que els clients, les visites i el repartiment de mercaderies
puguin aparcar prop dels comerços gràcies a places que garanteixin l’alta rotació de vehicles.

-

Protegir la possibilitat dels residents d’aparcar prop de casa.

-

Facilitar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

-

Minimitzar els impactes estètics en el paisatge urbà.

En concret:
Curt termini
Les actuacions a curt termini van destinades a recuperar espai per als modes no motoritzats en els àmbits
més sensibles o amb major demanda a peu, la major part dels qual serà a costa de places d’aparcament.
Els vials afectats són els següents:
Figura 227.

Guia pràctica gestió local DUM. Font. ATM

-

S’eliminen:
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o 14 places al C/Baronia de Montbui (Escola Lliçà)
o 23 places al C/Jaume I (Escola Lliçà)
o 50 places al sistema Plaça Catalunya – C/Folch i Torres (Institut Hipàtia/casal gent gran)
o 48 places als vials C/Barcelona, C/Girona, C/Lleida i C/Tarragona (Institut Hipàtia/casal gent
gran)
-

Es creen les següents places:
o 8 places reservades als vials C/Barcelona, C/Girona, C/Lleida i C/Tarragona per accedir a
l’àmbit institut – casal de gent gran
o Es proposa la conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans en sentit nord, i dotar
d’una nova línia d’aparcaments en cordó que absorbeixi la demanda actual dels vials
anteriors. S’estimen unes 100 places noves en total, 60 places fins al C/Tenes i 40 més fins
al C/Castelló de la Plana
o Caldrà millorar i adaptar el solar del parc del Tenes a l’aparcament per fomentar-lo com a
punt d’intercanvi modal (vehicle privat – a peu) d’accés als centres generadors de mobilitat
del nord del nucli urbà

-

Balanç d’aparcament, segons les dades actuals d’ocupació i les places eliminades:
o Aparcament residencial o nocturn: La problemàtica es donarà bàsicament als barris de
l’Aliança i Sant Baldiri. S’estima:
Barri

Places actuals *

Ocupació

Places futures

Ocupació

Sant Baldiri

763

45%

736 (-37)

47%

Aliança

383

61%

345 (-98+60)

68%**

Figura 228.

-

Balanç d’aparcament a llarg termini a l’àmbit de la MP del POUM de Lliçà d’Amunt. Font: elaboració pròpia

S’eliminen unes 340 places. Aquestes places es situen a:
o Les bosses de l’IES (150 places), l’Aliança (110), Torrent Merdanç (36) i Joan Sala i
Ambrós (16)

*excepte PMR, elèctrics i autoritzats
** Si no es realitzés l’actuació de l’Av. dels Països Catalans l’ocupació seria del 82%

o Aparcament forà o diürn: La problemàtica es donarà bàsicament als barris de l’Aliança i
Sant Baldiri. S’estima:
Barri

Places actuals *

Ocupació

Places futures

Sant Baldiri

751

50%

736 (-37)

53%

Aliança

381

70%

343 (-98+60)

78%**

o Els vials C/Torrent Merdanç (7) i Anselm Clavé (20)
-

Ocupació

*excepte PMR, elèctrics, C i D i autoritzats
** Si no es realitzés l’actuació de l’Av. dels Països Catalans l’ocupació seria del 94%

Amb aquestes actuacions, s’estima que no hi hauria ni dèficit residencial ni forà a curt termini.
Llarg termini
A llarg termini l’actuació principal és el desenvolupament de la Modificació Puntual de POUM que afecta
els sectors urbanístics Centre, Can Francí i Can Guadanya. D’aquesta mesura és desprèn que:

Es creen 70 places noves en calçada o solars. No es compten les places fora de calçada
associades a la construcció d’habitatge, les quals dependran de les promocions (la MP només
incorpora superfícies, directrius i regulacions, no el nombre d’habitatges i places), i que haurien de
cobrir la totalitat de les noves necessitats residencials

Tenint en compte aquests fets i les actuacions a curt termini, el balanç futur del centre tenint en compte
aquests factors és el següent:
-

Balanç d’aparcament, segons les dades actuals d’ocupació i les places eliminades:
o Aparcament residencial o nocturn: La problemàtica es donarà bàsicament a l’àmbit de la
Modificació Puntual del POUM i el seu perímetre. S’estima:
Places actuals *

Ocupació

777

30%

Places futures
373 (-339 -37 -98
+70)

Ocupació
62%

*Es compten places del sector i perimetrals
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o Aparcament forà o diürn: La problemàtica es donarà bàsicament a l’àmbit de la Modificació
Puntual del POUM i el seu perímetre S’estima:
Places actuals *

Ocupació

675

46%

Places futures

Ocupació

271 (-339-37-98 +70)

114%**

*excepte PMR, elèctrics, C i D i autoritzats
**No s’ha tingut en compte la creació de places a l’Av. dels Països Catalans

Com es pot observar, hi hauria un dèficit de places tenint en compte exclusivament aquest àmbit (figura
197) i sense tenir en compte l’actuació de conversió a un sentit de l’Av. dels Països Catalans. Si es tingués
en compte, el balanç seria:
Places actuals *

Ocupació

675

46%

Places futures

Ocupació

331 (-339-37-98 +70+60)

94%*

*Es presumeixen problemes en hores puntuals
Cal dir que s’haurien de comptar places més llunyanes que absorbirien el possible dèficit forà. A més, no
s’ha tingut en compte l’aparcament dissuasiu a Can Malé, que hauria de reduir en gran mesura la pressió
d’aparcament associada als residents de les urbanitzacions de l’oest
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DOCUMENT II. PROGRAMA D’ACTUACIONS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 139

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 140

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

141

5. PROGRAMA D’ACTUACIONS
5.1. Fitxes per paquets d’actuacions

1. Millora de l’accés als Centres Generadors de Mobilitat a través de les diferents xarxes de transport
2. Pacificació del C/Anselm Clavé

Com s’ha vist a l’apartat 3, el present EMUS disposa de dos grups d’objectius a assolir, un global i un
específic per al municipi. En aquest apartat es recuperen els objectius específics de l’estudi, els quals
s’assoliran a partit de les diferents actuacions proposades en l’horitzó de l’EMUS. En primer lloc, es
destaquen els objectius marc que s’han d’assolir en tots els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible:
✓ Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

3. Nova estratègia d’aparcament d’intercanvi modal
4. Millora de la mobilitat interna dels barris i urbanitzacions
5. Millora de la mobilitat de connexió entre barris i urbanitzacions
6. Millora en la xarxa de transport públic

✓ Aconseguir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de transvasament
7. Implantació de millores tecnològiques associades a la mobilitat
Pel que fa als objectius o reptes específics del municipi, aquests responen als reptes identificats durant el
procés de diagnosi. Aquests objectius són:
•

Objectiu 1. Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat (CGM)

•

Objectiu 2. Pacificar el C/Anselm Clavé

•

Objectiu 3. Crear una estratègia d’aparcaments dissuasius i d’intercanvi modal

•

Objectiu 4. Pacificar els barris i urbanitzacions del municipi

•

Objectiu 5. Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre amb
Can Guadanya i Can Francí amb el model de mobilitat global que es desprèn del present
Estudi

•

Objectiu 6. Millorar la gestió de la mobilitat i al sector de Can Montcau

•

Objectiu 7. Millorar la connexió entre urbanitzacions

•

Objectiu 8. Millorar la xarxa de transport públic

•

Objectiu 9. Preveure , integrar i gestionar la irrupció de les noves tecnologies associades a
la mobilitat

•

Objectiu 10 Establir una estratègia d’aparcament que fomenti el transvasament modal

Per assolir els objectius establerts i arribar a l’escenari de futur desitjat cal l’aplicació de diferents propostes
o mesures d’actuació. Tenint en compte, per una banda, que el paradigma de la sostenibilitat (aplicat a la
mobilitat) és relativament nou i, per una altra, l’avanç constant de la tecnologia, cal dir que l’escenari
heretat encara està lluny del model de mobilitat futur plantejat, un model que és sostenible a nivell
ambiental, però també segur, accessible i equitatiu per a les persones. Per tant. el procés és llarg i
requereix d’una inversió i actualització constant. En aquest sentit, tot i que l’horitzó del present EMUS (6
anys) planteja les actuacions a curt termini, les prioritàries o assumibles des del punt de vista dels recursos
dels agents implicats, s’han inclòs també aquelles actuacions assumibles a llarg termini, com una eina que
ajudi, quan sigui possible, a desenvolupar i assolir aquest model de mobilitat futur.
Les actuacions de l’EMUS es presenten agrupades per paquets d’actuacions. L’objectiu de realitzar
paquets d’actuacions és, entre d’altres, facilitar la comprensió i comunicació de l’EMUS i també facilitar el
compromís polític i tècnic de desenvolupament d’aquests actuacions.
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Nº

Millora de l’accés als Centres Generadors de Mobilitat a
1
través de les diferents xarxes de transport

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

Beneficis
Els beneficis bàsics es donaran en la millora de la qualitat dels desplaçaments i la seguretat de les
persones, especialment d’aquelles amb certes dificultats en la mobilitat (gent gran, cotxets, etc.) o
amb sensibilitat especial (menors d’edat) en els horaris d’entrada i sortida. Igualment, aquests vials
formen part de la xarxa principal dels itineraris de vianants i ciclistes, amb IMDs elevades, de
manera que també suposarà una millorar de la convivència dels modes no motoritzats amb els
motoritzats.
Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls

Objectius abordats
•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat (CGM)

•

Pacificar els barris i urbanitzacions del municipi

•

Establir una estratègia d’aparcament que fomenti el transvasament modal

•

Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre

En general, aquestes mesures disposaran de dues fases d’implantació, una inicial de caire més
tou, amb actuacions provisionals reversibles (per exemple instal·lació de pilones, pintura, mobiliari
urbà o jardineria, per establir els límits de l’espai destinat als diferents modes e transport) que es
poden aplicar de manera progressiva si cal, i una fase definitiva, amb l’execució de les actuacions
(per exemple, una vorera)

Descripció

Bones pràctiques similars

L’accés a alguns dels principals centres generadors de mobilitat (CGM) del municipi presenta
certes mancances d’accessibilitat, comoditat i seguretat, especialment pel que fa a la mobilitat
activa (a peu i en bicicleta o altres ginys de mobilitat personal).

A Caldes de Montbui s’han augmentat l’amplada de voreres (especialment a les interseccions, per
reduir la distància de desplaçament dels vianants sobre calçada i millorar la seva visibilitat), adaptat
els guals de vianants, pintat carrils bici sobre calçada (cèntrics, per a convivència amb el vehicle
motoritzat) i implantat zones de petó i adeu davant d’alguna escola bressol. Tot i aquestes
actuacions s’han donat a la major part del municipi, també és cert que moltes es concentren en
àmbits amb CGM.

Cal garantir que aquests desplaçaments es donin en les millors condicions possibles, sobretot
tenint en compte que aquests CGM són, bàsicament, centres educatius i, per tant, les persones
que habitualment s’hi desplacen (infants, gent gran que els acompanya, mares i pares amb cotxets,
entre d’altres) són més sensibles a les mancances actuals.

Indicadors d’avaluació de les actuacions

Nº

Actuacions concretes a implementar

V1 / C1 /
VPM1
AP1

Actuació

Termini (<6
anys, >6 anys)

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui, d’accés a l’escola Els
Picots, entre l’escola i el C/Anselm Clavé

< 6 anys

2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola Els Picots

< 6 anys

3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà

< 6 anys

4. Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé

< 6 anys

5. Pacificació del vial C/Folch i Torres, d’accés a l’Institut Hipàtia i el Casal de Gent
Gran, entre el C/Aliança i el C/Tenes.

< 6 anys

V2
AP2

Indicadors
IMDs vianants / ciclistes / vehicles en els accessos als CGM

Valors
Diversos

Nombre places K&R

N=0 m

Longitud itineraris accessibles C/Folch i Torres i C/Torrent Merdanç

L=0 m

Nombre aparcaments C/Baronia de Montbui

N=21
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1.1 Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui, d’accés a l’escola Els Picots, entre
l’escola i el C/Anselm Clavé

-

Augment de l’amplada lliure de vorera fins a 2,5 metres fins a l’escola i adaptació dels guals en els
passos de vianants corresponents. L’augment de l’amplada correspondrà amb l’eliminació de les
14 places actuals d’aparcament en cordó.

Descripció
L’objectiu és convertir és millorar l’accessibilitat de l’accés principal a l’escola, amb trams d’amplada lliure
insuficient i una IMD de vehicles molt elevada.

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

15.000€

De 0 a 3 anys

Aquesta actuació consta de:
-

La reordenació de l’espai a la intersecció del C/Baronia de Montbui amb el C/Anselm Clavé.
Aquesta actuació ja està projectada i és la següent
1.2 Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R)
Descripció
Es tracta de convertir les places d’aparcament davant de l’escola a K&R (petó i adeu, 2 minuts per deixar
els nens)

Figura 229.

Plànol de la solució proposada al C/Baronia de Montbui. Font: Millora de l’espai de vianants a la intersecció dels
carrers Baronia de Montbui i Anselm Clavé, dba i Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

187.972,77€

De 0 a 3 anys

Taula 17.

Actuació de K&R proposada. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

3.378,55 €

De 4 a 6 anys
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1.3 Ordenació de l’entorn de l’Institut de Lliçà
Aquesta proposta consta de diverses actuacions per garantir l’accessibilitat i seguretat dels
desplaçaments:
•

Creació d’una vorera o itinerari segregat al llarg del C/Torrent Merdanç (en la part no asfaltada)
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

81.798,42 €

De 0 a 3 anys

Figura 231.
Figura 230.

Proposta d’ordenació davant de l’Institut. Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Proposta d’itinerari de vianants al C/Torrent Merdanç. Font: dba i Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Responsables

•

Ordenar la sortida del C/Torrent Merdanç a l'Av. Països Catalans

•

Crear una illa central a l’Av. Països Catalans

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

7.672,67€

De 0 a 3 anys
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1.4 Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé
Descripció
La proposta incorpora:
-

Reducció de la fase verda en hora punta de vehicles que circulen pel C/Baronia de Montbui, de
manera que tingui menys avantatges que els conductors que circulen pel C/Anselm Clavé (vial en
principi de major jerarquia). Aquesta actuació fomentarà l’alliberament de vehicles del C/Baronia de
Montbui

-

Actuació que redueixi la velocitat i millori la seguretat del creuament de la BV-1602, especialment
per als usuaris de transport públic que han de fer la connexió del servei urbà amb l’interurbà i tenen
poc temps per a fer l’intercanvi (i per tant, menys cura a l’hora de creuar). Poden ser:
-

Mesures toves
▪

-

Senyalització vertical i horitzontal a tota la cruïlla

Mesures rígides
▪

Una cruïlla elevada

▪

Un semàfor de polsador amb prioritat de vianants
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

1. 2.500€

Figura 232.

Exemple d’orelles per reduir el desplaçament del vianant en calçada a Granollers.

2. Fase II (actuacions rígides): consolidar l’actuació mitjançant plataforma única, portes d’entrada,
restriccions de circulació, etc.

De 0 a 6 anys
2. 120.000€

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
1.5 Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el C/Tenes.
Cost aproximat

Període d’implementació

Descripció
1. -6.000
Un cop es desenvolupi el sector del Centre, el C/Folch i Torres serà l’eix principal de de vianants i ciclistes
del nucli urbà. Actualment, però, és un itinerari sense continuïtat (acaba/comença al C/Aliança). Tot i així,
és un vial que dona accés a diversos centres generadors de mobilitat, com l’institut Hipàtia o el casal de la
gent gran.

De 0 a 6 anys
2. 400.000

Aquest tram no disposa dels requisits mínims d’accessibilitat i seguretat (voreres d’1 metre d’amplada)
amb IMds al voltant dels 1500 vehicles, concentrats a les hores punta. En aquest sentit es proposen
actuacions en dues fases:
1. Fase I (actuacions toves): senyalització, pintura i elements per segregar l’espai. Es podria plantejar
la possibilitat d’implantar orelles per reduir l’espai del vianant per sobre de la calçada.
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Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions
Potencial intercanvi

Paquet d'actuacions

Actuació

Responsable

Push

Pull

1

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui
entre l’escola i el C/Anselm Clavé

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de
l’escola Els Picots

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà

Ajuntament

Alt

Mig

Mig

Ajuntament, Diputació

Mig

Alt

Baix

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

Millora de l’accés als
Centres Generadors de
Mobilitat a través de les
diferents xarxes de
transport

4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i
C/Anselm Clavé
5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el
C/Tenes.

modal

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

1
Millora de l’accés als
Centres Generadors de
Mobilitat a través de les
diferents xarxes de
transport

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui
entre l’escola i el C/Anselm Clavé
2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola
Els Picots
3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà
4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm
Clavé
5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el
C/Tenes.

Programa d’actuacions

Figura 233.

Propostes del paquet 1 d’actuacions. Font: elaboració pròpia

Paquet d'actuacions

Actuació

Ajuntament

Diputació

1

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui entre
l’escola i el C/Anselm Clavé

100.000

100.000

Millora de l’accés als
Centres Generadors de
Mobilitat a través de les
diferents xarxes de
transport

2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola
Els Picots

3.500

3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà

90.000

4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm
Clavé
5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el
C/Tenes.

Generalitat

2.500
400.000
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Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls

2 Pacificació del C/Anselm Clavé

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

En aquest cas, es proposa organitzar el paquet de propostes en dues fases, una a curt termini per
resoldre els problemes puntuals d’accessibilitat i seguretat i una altra a llarg termini que suposarà la
conversió a via de sentit únic. Aquesta requerirà una aplicació gradual, mitjançant proves esteses
en el temps (per exemple els caps de setmana)
Bones pràctiques similars

Objectius abordats
•

Pacificar el C/Anselm Clavé

•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat

•

Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre

Al municipi de Sentmenat, a principis de l’any 2020 els caps de setmana es tallava el pas del trànsit
a la C-1413a al seu pas pel municipi, obligant als vehicles a desviar-se per una altre vial i
recuperant totalment el tram per al vianant.
Granollers (que compta amb una de les illes de vianants més extenses de Catalunya) va estar
durant anys limitant l’accés en alguns vials durant el cap de setmana fins a poder aconseguir la
implementació permanent.

Descripció
Indicadors d’avaluació de les actuacions
La Pacificació del C/Anselm Clavé entre la ctra. de Granollers (BV-1432) al nord i l’Av Països
Catalans als sud, juntament amb totes les actuacions associades, esdevé una de les propostes
emblemàtiques del present estudi, la que incidirà en major mesura en el compliment dels objectius
globals i la que suposarà un canvi més important en el comportament dels desplaçaments
quotidians al municipi. En aquest context, doncs, serà una proposta d’un termini superior a l’horitzó
del present Estudi.

Nº
VPM2
V3
VPM3

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)
IMD al C/Anselm Clavé
Manca de passos de vianants al C/Anselm Clavé
IMD a l’eix C/Jaume I – C/Baronia de Montbui

Valors
IMD= 9000 veh
N=2
IMD=6000 veh

Actuacions concretes a implementar
Actuació

Termini

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602

<6 anys

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig

<6 anys

2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

>6 anys

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

>6 anys

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui

>6 anys

Beneficis
Els beneficis d’aconseguir una millora en tot l’eix de la BV-102 en el seu pas pel Nucli urbà, es
donaran a tots els nivells: es resoldran els problemes de seguretat i accessibilitat actuals a més
dels avantatges derivats de la reducció del trànsit (actualment trams amb IMDs d’11 mil vehicles)
en un itinerari compartit amb altres modes (reducció de la contaminació local, ús de l’espai públic,
etc.).
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2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602
Descripció
Es proposa l’ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602, per tal de permetre el
pas dels vianants de forma segura i eficient mitjançant:
-

Passos de vianants adaptats a la BV-1432 i la BV-1602

-

Vorera accessible en el tram sud per permetre la connexió

-

Semaforització de la intersecció. Ja hi ha un projecte constructiu encarregat

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

429.674,25 €

De 4 a 6 anys

2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

150.000 €

De 0 a 6 anys

A la intersecció amb l’Av. dels Països Catalans, al sud del municipi, també caldrà canviar la jerarquia
viària. En una primera fase es proposa la incorporació d’un carril de gir a la dreta amb semàfor en ambre al
C/Anselm Clavé (en sentit nord) que faciliti als conductors el desviament cap a l’Av. Països Catalans en
comptes de continuar pel C/Anselm Clavé. A llarg termini es proposa la conversió del C/Anselm Clavé a
sentit únic (actuació 2.4). Per tant es necessitarà la prohibició de circulació sentit nord al C/Anselm Clavé, i
caldrà adaptar el recorregut de manera que l’itinerari principal sigui el gir C/Anselm Clavé – Av. dels Països
Catalans, tant a nivell de traçat com amb una fase semafòrica més llarga en aquest itinerari
•

En resum, l’actuació consta de dues fases
a. Semàfor ambre Fase I (2020)

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig
b. Obra de creació del 3r carril de gir (més de 6 anys, associat a 2.4))

Descripció
La intersecció entre el C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig interromp la continuïtat de l’itinerari per als
vianants, donat que no presenta ni vorera ni passos de vianants. En aquest sentit, hi ha un projecte
redactat per la Diputació de Barcelona que s’ha d’executar.

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

1.000€

De 0 a 3 anys

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé
Descripció
Aquesta actuació preveu la conversió a sentit únic (nord –sud) del C/Anselm Clavé des de la intersecció
amb la BV-1432 fins a la intersecció sud amb l’Av. dels Països Catalans.
En la intersecció amb la BV-1432, en què es planteja una modificació ja sigui semaforitzada o rotonda,
aprofitant el nou desenvolupament del sector Centre, s’incorporaria una porta d’entrada de zona 30
mitjançant un pas elevat i la senyalització corresponent, de manera que es perjudiqui l’accés als vehicles
de pas.
Es canviarà la secció del C/Anselm Clavé per adaptar-la a un carril d’un sentit i un carril auxiliar on
s’alternaran places d’aparcament reservat amb elements de mobiliari urbà. S’augmentarà la vorera d’un
costat fins a un mínim de 2,5 metres d’amplada lliure

Figura 234.

Proposta de pacificació de la intersecció. Font: Diputació de Barcelona
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Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

-

Més de 6 anys

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui
Descripció
En primera instància, caldrà que s’executin les actuacions 2.4, 3.3 i 5.2
Per reduir l’elevada IMD actual davant de l’escola Picots, a llarg termini es proposa restringir l’accés des
del C/Francesc Macià (Nord), de manera que per accedir a l’escola amb vehicle s’haurà de donar una volta
més llarga que donarà un atractiu molt major a l’alternativa de deixar el vehicle aparcat a la bossa de Can
Malé. Els veïns que viuen a l’àmbit, al nord del C/Jaume I, podrien accedir pel C/Roger de Flor per no
haver de donar tota la volta (control mitjançant càmeres o similars). També es restringeix la sortida pel
C/Baronia de Montbui, de manera que si es deixa el nen a l’escola, s’accedeix pel C/Jaume I, es dona la
volta al mateix aparcament i es torna pel mateix C/Jaume I. Es limiten les places disponibles per efectuar
parada ràpida (kiss&ride), mentre que els places associades al pavelló es limiten exclusivament al seu ús
(gimnàs, etc.).
El tram de C/Baronia de Montbui entre C/Jaume l i C/Anselm Clavé, pel que només circularan residents i
autoritzats, es proposa que sigui de plataforma única.

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

-

Més de 6 anys

Figura 235.

Propostes del paquet 2 d’actuacions. Font: elaboració pròpia
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Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions

2
2. Pacificació del
C/Anselm Clavé

Potencial intercanvi

Responsable

Push

Pull

Ajuntament

Alt

Baix

Baix

Ajuntament

Alt

Baix

Mig

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui

Ajuntament

Alt

Alt

Mig

Actuació

Paquet d'actuacions

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432
amb la BV-1602
2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i
C/Costa de Can Puig
2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països
Catalans i C/Anselm Clavé

modal

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

Actuació

2

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV1602

2. Pacificació del
C/Anselm Clavé

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de
Can Puig
2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i
C/Anselm Clavé
2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé
2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui

Programa d’actuacions
Paquet d'actuacions

2

Actuació
2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la
BV-1602

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa
de Can Puig
2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i
2. Pacificació del C/Anselm
C/Anselm Clavé
Clavé
2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

Ajuntament

Diputació

Generalitat

20.000
300.000

130.000

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 150

Estudi de mobilitat urbana sostenible de Lliçà d’Amunt

Nº

151

en modes motoritzats pel centre.

3 Nova estratègia d’aparcament

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls
La majoria de les actuacions d’aquest paquet es donen a llarg termini, en un horitzó superior als 6
anys, donat que van associades a altres actuacions de gran impacte (com el desenvolupament del
Centre) previstes en un futur no pròxim.

Objectius abordats

Bones pràctiques similars

•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Crear una estratègia d’aparcaments dissuasius i d’intercanvi modal
Indicadors d’avaluació de les actuacions

Descripció
La creació d’un nou centre compacte i pacificat a mig – llarg termini farà que part del trànsit actual
no disposi d’aparcament lliure en calçada (bàsicament per l’eliminació prevista de les bosses
d’aparcament de l’Institut i de l’Aliança, unes 300 places en total). Cal garantir que la demanda
generada que no pugui ser absorbida pels modes de transport més sostenibles tingui la possibilitat
d’accedir en vehicle privat, encara que sigui en punts una mica més allunyats del centre. En aquest
sentit, es planteja una estratègia d’aparcament dissuasius o d’intercanvi modal associada al bus
exprés i els accessos perimetrals al centre.

Nº

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)

Valors

AP2

Places d’aparcament d’intercanvi

N=0

AP3

Places d’aparcament d’autocar

N=0

AP4

Places d’aparcament perimetrals de dissuasió

AP5

Nombre de punts de recàrrega per a vehicle elèctric

N=150
N=1

Actuacions concretes a implementar
Actuació
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés

Termini
<6 any, >6
anys

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

<6 anys

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

>6 anys

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

<6 anys

Beneficis
Els beneficis d’aconseguir una xarxa d’aparcaments de dissuasió associada a la xarxa de bus
exprés són els derivats d’assolir un dels objectius més importants en l’àmbit de la mobilitat: reduir
l’ús del vehicle privat en els desplaçaments interurbans, els quals són els que presenten major
pressió sobre els diferents vectors ambientals.
Pel que fa als aparcaments dissuasius al perímetre del nucli urbà, els beneficis són diferents. En
aquest cas, es tracta de millorar la qualitat dels desplaçaments (i de vida) de les persones al nucli
urbà, augmentant la seguretat, la comoditat, la salut, etc., mitjançant la restricció de desplaçaments
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1. Bossa d’aparcament a Can Malé: Gran bossa d’aparcament de 300 – 400 places que disposi de
tots els serveis necessaris per garantir i fomentar el seu ús: places reservades, serveis per als
vehicles, places de vehicle elèctric, etc., així com altres usos que fomentin el seu ús

3.1 Aparcament d’intercanvi modal associada al bus exprés
Descripció
Actualment hi ha dues parades per sentit al municipi associades al servei de bus exprés, una a la Cruïlla i
l’altra a l’Ajuntament. La primera no disposa d’aparcament d’intercanvi, mentre que la segona compta amb
l’esplanada de l’IES, la qual desapareixerà quan es desenvolupi el sector centre. En aquest sentit, les
mesures són:
1. Convertir a aparcament d’intercanvi les places de zona blava davant de l’Ajuntament. Caldrà eliminar
les places existents i implantar la senyalització vertical i horitzontal necessària. De 0 a 3 anys

2. Bossa d’aparcament al Parc del Tenes: Condicionar i ordenar una part de l’aparcament existent,
fins a poder delimitar un espai mínim de 100 places.
3. Bossa d’aparcament al C/Bosc de la Riera. Hi ha una bossa nova prevista amb capacitat per a uns
50 vehicles
4. Nova bossa d’aparcament davant de l’esclat. Hi ha una bossa nova prevista amb capacitat per a
uns 80 vehicles

2. Ubicar una nova bossa d’aparcament d’intercanvi a l’extrem sud del municipi, a l’entorn de la rotonda
entre la variant de la Serra i la BV-1602. Requerirà el desplaçament al sud de la parada Anselm Clavé
– Països Catalans. Llarg termini
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

ATM, Generalitat de Catalunya

Cost aproximat

Període d’implementació

1. 1.500€
Més de 6 anys
2. 200.000 €
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars
Descripció
Actualment el municipi no disposa d’un espai condicionat per l’aparcament d’autocars discrecionals
(bàsicament per motius escolars, com excursions, visites, etc.). Al C/Jaume I, davant de l’escola Picots, hi
ha una parada amb un espai habilitat, però, per qüestions de disseny, els autocars no poden fer les
maniobres de parada/estacionament. Es tractaria d’arreglar aquest espai existent per permetre
l’estacionament simultani de 2 autocars en aquests períodes (al voltant d’un cop al mes)
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

3.000€

De 0 a 3 anys

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Privat (Esclat)

Cost aproximat

Període d’implementació

420.000 €

Més de 6 anys

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics
Descripció

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre
Descripció
El nou desenvolupament del centre, amb la intenció d’alliberar el sector de vehicle motoritzat, preveu una
gran eliminació de places d’aparcament a l’àmbit. En aquest sentit, per garantir una oferta d’aparcament
que mantingui el balanç d’aparcament es proposa una xarxa d’aparcaments perimetrals de dissuasió que
permeti accedir al municipi però fomenti no circular pel centre. La mesura consistirà en:

Tenint en compte les previsions a mig i llarg termini d’electrificació del parc de vehicles (segons els
diferents instruments de planificació i propostes d’òrgans d’àmbits territorials superiors), cal dotar
progressivament d’una oferta de places que pugui donar servei a aquesta demanda.
Aquesta proposta es detallarà al punt 7, Incorporació d’innovacions tecnològiques.
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Figura 236.

153

Únic punt de recàrrega actual a Lliçà d’Amunt

Figura 237.

Propostes del paquet 3 d’actuacions. Font: elaboració pròpia
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Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions
Push

Pull

Ajuntament, ATM, Generalitat

Alt

Baix

Alt

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

Ajuntament

Alt

Baix

Alt

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Actuació

3

3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de

Nova estratègia
d'aparcament

Potencial intercanvi

Responsable

Paquet d'actuacions

bus exprés

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle
elèctrics

modal

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

3

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus
exprés
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Nova estratègia
d'aparcament

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

Programa d’actuacions
Paquet d'actuacions

3

Actuació
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus
exprés
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Nova estratègia
d'aparcament

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

Ajuntament

Diputació

101.500

Generalitat
100.000

3.000
300.000

-

-

-
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4 Millora de la mobilitat interna dels barris i urbanitzacions

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

Beneficis
El benefici principal del present paquet d’actuacions és l’assoliment d’un alt grau d’accessibilitat i
seguretat per als modes de transport més sostenibles. En aquest sentit, tot i que aquestes
actuacions fomenten en cert grau el transvasament modal futur, fent els itineraris més atractius i
segurs, la seva finalitat principal és corregir situacions actuals que no compleixen els estàndards
mínims.

Objectius abordats
•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Crear una estratègia d’aparcaments dissuasius i d’intercanvi modal

•

Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre

•

Millorar la gestió de la mobilitat i al sector de Can Montcau

•

Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat (CGM)

•

Pacificar els barris i urbanitzacions del municipi

Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls
El present paquet d’actuacions presenta grans millores per a les xarxes de vianants i bicicletes. Tot
i així, principalment per qüestions d’espai, el principal perjudicat serà l’ús del vehicle privat
motoritzat, especialment l’aparcament. En aquest sentit, aquestes actuacions són impopulars per
als residents, de manera que cal una estratègia de promoció i informació anterior per poder mostrar
als usuaris els beneficis de les actuacions en el seu dia a dia.
Bones pràctiques similars

Descripció
Seguint la línia de les propostes anteriors, es considera necessària la pacificació de certs àmbits
dels barris del nucli urbà i les urbanitzacions del municipi, de manera que la xarxa d’itineraris
principals dels diferents modes de transport garanteixi les condicions mínimes d’accessibilitat,
confort i seguretat.
Actuacions concretes a implementar
Actuació

Termini

Caldes de Montbui porta alguns anys millorant la seva xarxa bàsica de vianants i ciclistes,
especialment a nivell intern, per millorar la qualitat dels desplaçaments. En aquest context, en
alguns barris s’ha augmentat l’amplada lliure de les voreres, s’ha reduït el pendent transversal
d’aquestes (de manera que només l’hagin de superar els vehicles al accedir al garatge), s’ha fet
vorera a totes les orelles (adaptades) per reduir desplaçament a peu per sobre la calçada, s’ha
creat una xarxa de carril bici sobre calçada (amb velocitat màxima limitada a 30), s’han millorat les
places de l’església i del Lleó, traient tots els vehicles aparcats i limitant-ne l’accés, entre d’altres.
Indicadors d’avaluació de les actuacions

<6 any, >6
anys

Nº

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

<6 anys

V4

Xarxa d’itineraris principals amb amplada lliure <2,5 m

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable

<6 anys

V5

Passos sense els guals adaptats/manca de passos a la xarxa

C2

Longitud de xarxa ciclable

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

<6 anys

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

<6 anys

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les
propostes previstes a la MPOUM

>6 anys

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

< 6 anys

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)

Valors
L= 2km
N=0
L=11 km
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4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres
Descripció
A la xarxa principal d’itineraris de vianants s’ha d’arribar a 2,50 metres d’amplada lliure en les voreres. A la
xarxa secundària d’itineraris de vianants cal arribar a una amplada lliure mínima d’1,80 metres; en casos
que no sigui possible o recomanable, fixar un mínim de 90 cm lliures de pas. Es prioritzaran els trams de la
xarxa primària.
El tipus d’actuació dependrà del tram:
-

Allà on la secció permeti una configuració mínima d’un carril de circulació per sentit i una vorera
accessible, ampliar vorera (mitjançant obra) sense canviar la secció del vial.

-

Si la secció no permet una configuració mínima d’un carril de circulació per sentit i una vorera
accessible:

-

-

Eliminar una línia d’aparcament

-

Reblert dels escocells dels arbres

Excepte en alguns trams del C/Anselm Clavé i el C/Aliança, l’augment de l’amplada de la vorera
d’un costat de la calçada (en la majoria de casos és l’única possibilitat que permet la secció). Es
prioritzarà aquell per on es desplacin més vianants

Pel que fa a l’estratègia d’implantació, es considera:

Figura 238.

1. Una estratègia amb mesures flexibles o toves, augmentant l’espai per als vianants amb pintura i
elements de segregació de la calçada (com pilones o subjeccions de plàstic), com es dona
actualment al C/Francesc Macià

Actuació 4.1 al nucli urbà. Font: elaboració pròpia

Responsables

2. Una estratègia amb mesures rígides, mitjançant l’execució de nova vorera

Altres agents implicats

Ajuntament

Les avantatges de la primera estratègia d’actuació respecte la segona són un preu més econòmic i la
possibilitat de revertir l’estat amb facilitat, mentre que els principals inconvenients són menys seguretat i un
impacte paisatgístic més negatiu.

Cost aproximat

Període d’implementació

1. 1.500.000€
De 0 a més de 6 anys

Els punts de la xarxa d’itineraris principals del nucli urbà on s’haurà d’actuar són els següents (l’actuació a
les voreres de les urbanitzacions es troba al plànol final del present apartat):

2. 500.000€

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats
Tots els passos de vianants de la xarxa d’itineraris principals hauran de tenir els guals adaptats. Les
estratègies de l’actuació seran:
-

Si la secció ho permet, es farà amb peces prefabricades, tal com mostra la següent figura:
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Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

Fase I: 15.000€
De 0 a 6 anys
Fase II: 35.000€
4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable
Figura 239.

Gual adaptat. Font: Diputació de Barcelona

Descripció
-

Si l’amplada de la vorera és insuficient, es rebaixarà el nivell de la vorera amb pendents
longitudinals menors al 6% fins arribar al nivell de la calçada

L’actuació dels passos de vianants de la xarxa primària es realitzarà en la primera fase (de 0 a 3 anys),
mentre que els de la xarxa secundària es realitzaran en la segona (de 4 a 6 anys). Els punts de la xarxa
d’itineraris principals del nucli urbà on s’haurà d’actuar són els següents (l’actuació als passos de vianants
de les urbanitzacions es troba al plànol final del present apartat):

A les zones on el límit de velocitat és de 30 km/h la bicicleta conviu a la calçada amb els vehicles
motoritzats. Les actuacions es donarà en tots els vials interns del nucli urbà i en els vials de la xarxa
secundària del municipi, i constarà de la senyalització necessària tant vertical com horitzontal

Figura 241.

Figura 240.

Jerarquia viària del municipi. Font: elaboració pròpia

Actuació 4.2 al nucli urbà. En vermell, passos a adaptar en fase I (de 0 a 3 anys); en blau, passos a adaptar en fase II
(de 4 a 6 anys); en verd, pas nou a pintar. Font: elaboració pròpia
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Figura 242.

Senyalització vertical zona de velocitat 30. Font: internet

Figura 244.

Proposta de canvis de sentit a l’Av. dels Països Catalans. Font: Ajuntament

En el C/Castelló de la Plana, a la intersecció amb l’Av. dels Països Catalans es definiran dos carrils
d’entrada (un des del sud i un des del nord), separats per pintura i/o algun element de mobiliari urbà.

Cas: Barcelona
Figura 243.

Cas: Oviedo

Cas: desconegut

Cas: Lleida

Responsables

Senyalització horitzontal de recordatori de la convivència de la bicicleta i el vehicle motoritzat en calçada. Font:
internet

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Altres agents implicats

Cost aproximat

Període d’implementació

6.200€

De 0 a 3 anys

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

5.000€

De 0 a 3 anys

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
Cas: Palau-solità i Plegamans

Cas: Reus

Cas: Castelló

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av dels Països Catalans
Descripció
Per evitar el bypass actual en hora punta a través de l’Av Països Catalans entre el C/Formentera i la BV1432, es canvien els sentis d’alguns trams de carrer. L’actuació requerirà la implantació de la senyalització
corresponent per definir l’itinerari dels vehicles, segons l’alternativa 1 de la següent proposta:

Descripció
La sortida sud del aparcament subterrani Leroy Merlin, a Can Montcau, obliga als vehicles que surten de
l’aparcament subterrani hagin de donar tota la volta al complex de Mango, de manera que molts vehicles,
per evitar-ho, fan un tram en contra direcció. Cal dir que la sortida oest surt abans de la rotonda, però és
menys evident per als clients

L’actuació consisteix en arreglar la intersecció per permetre el gir a l’esquerra
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Figura 245.

159

En negre, actuació 4.5 a la sortida del Leroy Merlin. En blau, sortides actuals. Font: elaboració pròpia

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Empresa privada

Cost aproximat

Període d’implementació

20.000€

De 0 a 3 anys

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les
propostes previstes a la MPOUM
Descripció
La Modificació Puntual del POUM, realitzada per l’INCASÒL i el municipi de Lliçà d’Amunt, prevista al
centre del municipi, suposarà un canvi total tant en les pautes de mobilitat com en l’estructura de les
xarxes de transport. En aquest sentit, el desenvolupament de les actuacions i la seva valoració està
detallat a la MP.

Figura 246.

Propostes del paquet 4 d’actuacions del nucli urbà i a la resta del municipi. Font: elaboració pròpia
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4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla
Descripció
L’entrada a l’àmbit de la Cruïlla des de Canovelles per la C-1415b és perillós degut a la ràpida transició
d’espai interurbà a urbàL’actuació consisteix en la millora de l’entorn mitjançant la implantació d’un sistema semafòric que reguli
totes les interseccions (inclosos passos de vianants)
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Empresa privada

Cost aproximat

Període d’implementació

50.978,47 €

De 0 a 3 anys
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Programa d’actuacions

Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions
Paquet d'actuacions

4

Actuació

4

Pull

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

Ajuntament

Alt

Alt

Mig

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

Ajuntament

Alt

Baix

Baix

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

Ajuntament

Baix

Alt

Mig

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Millora de la mobilitat
interna dels barris i

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

urbanitzacions

Ajuntament, Generalitat

Alt

Alt

Mig

continuïtat de la xarxa ciclable

urbanitzacions

Paquet d'actuacions

modal

Push

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la

Millora de la mobilitat
interna dels barris i

Potencial intercanvi

Responsable

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

Actuació

Ajuntament

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

1.500.000

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

50.000

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la
continuïtat de la xarxa ciclable

6.200

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

20.000

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

Generalitat

5.000

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

Diputació

-

50.000

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

4

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres
4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats
4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat
de la xarxa ciclable
4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

Millora de la mobilitat
interna dels barris i
urbanitzacions

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla
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Nº

5 Millora mobilitat de connexió entre barris i urbanitzacions

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

Beneficis
El benefici principal del present paquet d’actuacions és l’assoliment d’un alt grau d’accessibilitat i
seguretat per als modes de transport més sostenibles en els desplaçaments de connexió,
promovent el canvi modal en aquests fluxos. El canvi modal en els desplaçaments interurbans i de
connexió és el que més avantatges a nivell ambiental comporta, donat que s’incideix en els
desplaçaments de major distància (i per tant es desprenen efectes més negatius en vehicle privat
motoritzat)

Objectius abordats
•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Aconseguir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de transvasament

•

Millorar l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat (CGM)

•

Millorar la gestió de la mobilitat i al sector de Can Montcau

•

Integrar la mobilitat generada pel nous desenvolupaments al sector Centre

•

Millorar la connexió entre urbanitzacions

Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls
La majoria de les actuacions d’aquest paquet es donen a llarg termini, en un horitzó superior als 6
anys, donat que són actuacions d’un impacte relativament elevat. A més, hi ha diversos casos
d’àmbit superior, i cal la implicació d’altres municipis.
Bones pràctiques similars

Descripció
Complementant el paquet d’actuacions anterior, el present conjunt de mesures actuarà en els
itineraris de connexió, els quals són els que presenten més mancances pel que fa a la mobilitat no
motoritzada, tot i que les llargues distàncies i els pendents d’alguns trams no faciliten els
desplaçaments en aquests modes de transport.

A Caldes de Montbui, a nivell interurbà, es destaca l’accés inferior a la C-59 per a vianants i
ciclistes, que enllaça el nucli amb el polígon de La Borda, evitant que els treballadors travessessin
sense cap pas de vianants (com feien històricament), una via interurbana d’alta intensitat de
vehicles.
Indicadors d’avaluació de les actuacions

Actuacions concretes a implementar
Nº
Actuació

Termini

5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès

<6 anys

5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé

>6 anys

5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

<6 anys

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

>6 anys

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les
urbanitzacions de llevant

>6 anys

5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La
Serra (Lliçà de Vall) a la Ctra. de Palaudàries

>6 anys

5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera

<6 anys

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b

<6 anys

5.9 Millora a l’entorn del camí de Can Pujals

<6 anys

C2

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)
Longitud de xarxa ciclable

Valors
L=11 km
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5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès
Descripció
Al C/de l’Urgell entre Can Costa i Pinedes del Vallés s’habilitarà un espai protegit per al pas de vianants,
similar al que s’ha executat al C/Camí de Ca l’Artigues entre les urbanitzacions de Can Farell i Ca
l’Artigues o a la Variant de la Serra. Caldrà preparar el terreny per un asfaltat de manera que es permeti
augmentar la secció amb un itinerari d’amplada mínima de 150 cm. Aquest itinerari es pintarà i es
segregarà amb elements laterals ancorats al terra cada 5 metres com a màxim.

Figura 247.

A l’esquerra, imatge del C/Camí de l’Artigues entre les urbanitzacions de Can Farell i Ca l’Artigues. A la dreta,
Variant de la Serra. Font: elaboració pròpia

Responsables

Figura 248.

Altres agents implicats

Traçat previst per al nou vial (en vermell) i itinerari de vianants (en taronja) d’accés a Can Malé. Font: Ajuntament de
Lliçà d’Amunt i elaboració pròpia

Responsables

Ajuntament

Altres agents implicats

Ajuntament

Cost aproximat

Període d’implementació

380.000

Més de 6 anys

Cost aproximat

Període d’implementació

1. 500.000€
Més de 6 anys
2. 500.000€

5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
El nou desenvolupament previst a Can Malé requerirà diversos accessos per als diferents modes de
transport. En aquest sentit, està previst:
1. Un vial d’accés asfaltat (1+1 i vorada) des del C/Francesc Macià de 600 metres,
2. Un itinerari des de l’aparcament proposat a l’actuació 3.3 per a vianants i ciclistes de connexió amb
el C/Baronia de Montbui.

5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau
Descripció
L’actual accés no motoritzat a Can Montcau des del nucli urbà de Lliçà d’Amunt es dona a través del
C/Camí de Can Montcau, un camí de terra en estat moderadament bo.
L’ajuntament disposa d’un estudi d’alternatives a propostes de l’EAMG del sector, realitzat per AIM, on hi
ha actuacions tant per senyalitzar la connexió del nucli amb Can Montcau com per advertir als conductors
que és un tram de prioritat invertida, de convivència amb modes no motoritzats. També s’executa una
vorera per enllaçar amb el tram del pont i una barana de protecció.
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Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Privat (Mango)

Cost aproximat

Període d’implementació

150.000€

Més de 6 anys

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau
Descripció
Es tracta d’un accés directe a Can Montcau des de la C-17 previst per la Generalitat de Catalunya, amb un
pas inferior, que compta també amb una vorera per a l’accés des de l’est de la via.

Figura 250.

Fulls del traçat proposat. Font: Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, Generalitat de Catalunya

Responsables

Altres agents implicats

Generalitat de Catalunya
Cost aproximat

Període d’implementació

2.000.000€

Més de 6 anys

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les
urbanitzacions de llevant
Figura 249.

Definició del tram d’accés al C/Camí de Can Montcau. Font: Estudi d’alternatives a l’EAMG de Can Montcau, AIM

Descripció
La BV-1432 entre el nucli urbà i el nucli urbà del municipi de Granollers no disposa d’una alternativa per als
modes no motoritzats. La Diputació de Barcelona i els Ajuntaments tenen previst un itinerari per a vianants
i ciclistes per ambdós municipis. Aquest itinerari discorre pel costat nord del vial, i compta amb una vorera i
un carril bici.
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Figura 252.
Figura 251.

Estat actual de l’itinerari. Font: elaboració pròpia

Proposta de traçat del nou itinerari de connexió de vianants i ciclistes entre Lliçà d’Amunt i Granollers associat a la
Bv-1432. Font: Diputació de Barcelona

Responsables

Altres agents implicats

Responsables

Altres agents implicats

Diputació de Barcelona

Ajuntament

Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de
Parets

Diputació de Barcelona (Pla Zonal)

Cost aproximat

Període d’implementació

Cost aproximat

Període d’implementació

2.000.000€

Més de 6 anys

900.000€
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La Serra
(Lliçà de Vall) a la Ctra. de Palaudàries

Més de 6 anys

5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera
Descripció

Igual a l’actuació anterior, connectarà la urbanització de Can Lledó amb el sector industrial La Serra a Lliçà
de Vall (passant per Parets). Aquesta actuació hauria d’estar inclosa en el Pla Zonal de la Diputació per la
transformació de vials (VR-159).

En aquesta intersecció, que dona accés al polígon industrial Tenes, es dona un elevat nombre
d’infraccions, de manera que cal millorar la seguretat viària de la cruïlla i evitar que els girs d’incorporació i
sortida a la BV-1432 no envaeixin el carril contrari.
En data gener de 2020, la Diputació de Barcelona va redactar una memòria valorada de la nova
semaforització.
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Figura 254.
Figura 253.

Senyalització horitzontal als carrils d’entrada a una rotonda de Gavà. Font: Google Earth

Memòria valorada de l’actuació. Font: Diputació de Barcelona

Responsables

Altres agents implicats

Responsables

Ajuntament, Diputació de Barcelona

Altres agents implicats

Generalitat de Catalunya

Cost aproximat

Període d’implementació

47.833,49€

De 0 a 3 anys

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b
Descripció
La major part dels vehicles que circulen per la part nord de la BV-1602 en sentit sud en hora punta són
trànsit de pas (un 60%). Gran part d’aquest trànsit hauria de circular per la C-17, la via dissenyada per
suportar-lo, però el seu nivell de servei deficient i les cues de diversos minuts que es donen en els seus
accessos són elements que desanimen als usuaris a utilitzar la via.

Cost aproximat

Període d’implementació

25.000€

Més de 6 anys

5.9 Millores en l’entorn del camí de Can Pujal
Descripció
Per millorar la seguretat i la permeabilitat de la BV-1602 a l’entorn de Can Pujals, on hi ha habitatges a
banda i banda de la via, s’executarà un pas de vianants amb mitjana de descans per permetre el
creuament amb seguretat.

En aquest sentit, un d’aquests punts de congestió es donen a l’accés a la rotonda intersecció entre la C-17
i la C-1415b, al municipi de Canovelles. L’actuació consisteix en petites mesures d’adaptació a la rotonda
per agilitzar el trànsit i resoldre un dels problemes existents. En concret:
-

La calçada anular compta amb una amplada d’uns 8 metres, de manera que caldria delimitar la
separació de dos carrils perquè els conductors que hi circulen ocupin l’espai que els pertoca

-

L’entrada compta amb un únic carril de circulació. Caldria augmentar la secció a 2 carrils aprofitant
la illa existent (hi ha espai suficient) i definir l’ús de cada carril, com es veu en l’exemple següent a
Gavà:
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Projecte de millora de la intersecció de la BV-1602 amb el camí de Can Pujal. Font: Diputació de Barcelona

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

95.000€

De 0 a 6 anys

Figura 256.

Propostes del paquet 5 d’actuacions. Font: elaboració pròpia
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Programa d’actuacions

Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions
Potencial intercanvi

Paquet d'actuacions

Actuació

Responsable

Push

Pull

5

5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès

Ajuntament

Mig

Baix

Mig

5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé

Ajuntament

Alt

Mig

Alt

5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

Ajuntament

Mig

Baix

Baix

Ajuntament, Granollers,
Generalitat

Alt

Baix

Mig

Ajuntament, Diputació

Alt

Baix

Mig

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

Millora de la mobilitat de

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de
connexió amb Granollers i les urbanitzacions de llevant

connexió entre barris i
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb
urbanitzacions
el polígon industrial La Serra (Lliçà de Vall) a la Ctra. de
Palaudàries
5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de
la Riera

Ajuntament Lliçà de Vall

Baix

Mig

Paquet d'actuacions

Actuació

Ajuntament

5

5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès

380.000

5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

Diputació

Millora de la mobilitat de
connexió entre barris i
urbanitzacions

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de
connexió amb Granollers i les urbanitzacions de llevant
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el

Ajuntament, Diputació

Baix

Baix

Baix

Generalitat

Baix

Mig

Mig

la Riera

Ajuntament, Diputació

Baix

Mig

Mig

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b

5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de

5.9 Millores en l’entorn del camí de Can Pujal

Generalitat

2.000.000
50.000

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

polígon industrial La Serra (Lliçà de Vall) a la Ctra. de Palaudàries

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b
5.9 Millores en l’entorn del camí de Can Pujal

Alt

modal

2.000.000

1.950.000

50.000

900.000
24.000

24.000
25.000

50.000

45.000

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

5

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès
5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau
5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

Millora de la mobilitat de

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió

amb Granollers i les urbanitzacions de llevant
connexió entre barris i
urbanitzacions
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el
polígon industrial La Serra (Lliçà de Vall) a la Ctra. de Palaudàries
5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la
Riera
5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b
5.9 Millores en l’entorn del camí de Can Pujal
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169

exemple, l’A5 de TLA i les línies 260/420 de Sagalés)

6 Millora de la xarxa de transport públic

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls
En aquest cas es tractaria d’aplicar les mesures de forma immediata, un cop determinat el que s’ha
de fer en cada cas.
Pel que fa a l’estació, caldrà seguir les fases habituals de planificació i execució del projecte.

Objectius abordats
Bones pràctiques similars
•

Dotar de coherència a les xarxes bàsiques de mobilitat

•

Aconseguir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de transvasament

•

Millorar la xarxa de transport públic

Molts municipis
Indicadors d’avaluació de les actuacions

Descripció
Nº

Les actuacions proposades en aquest paquet van en la línia de complementar i millorar un servei
que presenta excel·lents nivells d’oferta i demanda del transport públic per carretera tant urbà com
interurbà, tant pel que fa a la millora d’algunes parades concretes com de recorregut de les línies.

TP1

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)
Població coberta

Valors
N=80%

Per una altra banda, a llarg termini cal tenir en compte la possibilitat d’implantar una estació
d’autobusos interurbans i urbans aprofitant el desenvolupament del sector centre.
Actuacions concretes a implementar
6
Actuació

Termini

6.1 Millores en l’estat de les parades

<6 anys

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

<6 anys

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

<6 anys

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

>6 anys

Beneficis
Els beneficis d’aquest paquet d’actuacions se centren més en millores pel que fa al servei que en
aconseguir un transvasament dels desplaçaments en vehicle privat motoritzat. Un cas a part és la
implantació de l’estació, la qual comptarà amb beneficis a diferents nivells:
Seguretat i accessibilitat: Hi haurà un únic espai on regulin els autobusos i l’intercanvi urbà –
interurbà es donarà en bones condicions (no com ara, que s’ha de creuar el C/Anselm Clavé).
Cobertura i eficiència de les línies: S’integraran les parades dels corredors de Barcelona i
Granollers, permetent la coordinació dels serveis i l’aprofitament màxim de les línies (Per
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Aquest estudi haurà de determinar quina és l’alternativa més viable a nivell tècnic (oferta i demanda),
social, ambiental i econòmic.

6.1 Millores en l’estat de les parades
Respecte a l’estat de manteniment de les parades i la seva accessibilitat i connectivitat es proposa:
o El grup de parades, Anselm Clavé – Costa de Can Puig / Anselm Clavé Tenes i Anselm
Clavé –Major / Anselm Clavé – Aliança: La descripció i valoració de la mesura per
solucionar la connectivitat d’aquestes parades es recull a l’actuació 2.2
o Ubicar un pas de vianants al nord de les parades Pg de Sant Valerià – Palamós i Pg de
Sant Valerià – Sant Carles de la Ràpita
A llarg termini es proposa millorar l’accessibilitat de les parades ubicades a les urbanitzacions de Can
Rovira, Can Salgot, Can Lledó, Mas Bo, Ca l’Esteper, Ca l’Artigues i Can Farell, en aquelles en què els
passos de vianants no disposin de guals adaptats o voreres amb amplada lliure menor a 90 cm de la
següent figura:
Responsables

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

AMTU

Cost aproximat

Període d’implementació

5.000€

De 0 a 6 anys

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert
Per facilitar el pas de l’autobús en un tram amb doble sentit i una línia d’aparcament amb secció
insuficient, es passarà a carril de circulació únic (mitjançant pintura i senyalització vertical) També caldrà
adaptar les interseccions d’accés al vial

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació
De 0 a 6 anys

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba
Pel que fa al recorregut de les línies es contempla l’augment de cobertura del servei a la urbanització de
Palaudalba. La possibilitat de modificar el recorregut per donar servei a la urbanització de Palaudalba s’ha
descartat, degut a:
o Amb la circulació dels nous autobusos (de 13 metres), es presumeixen dificultats de
maniobra en els traçats i girs del C/ Segre i C/Creu de Baduell
o Els nous temps de recorregut de les línies A1 i A2, de servei a l’àmbit, ja van molt justos. Es
preveu que s’augmentaria uns 500 metres de recorregut, per un tram molt més curvilini i
amb grans pendents. Tenint en compte la ubicació de dues parades més (en meitat i final
del carrer), es calcula un augment d’uns 4 minuts sense incidències, el que distorsionaria el
traçat actual i segurament requeriria mesures addicionals que modifiquessin el traçat i/o
explotació actual de les línies (no donar servei a trams i/o parades actuals, perdre alguna
expedició, etc.)
o Hi hauria un petit tram en què es circularia pel municipi de Palau Solità i Plegamans, encara
que aquest punt no hauria de suposar un problema
Per tant, l’actuació proposada consisteix en l’elaboració d’un estudi per determinar una alternativa viable,
tenint en compte que no s’espera una gran demanda de transport públic en aquest àmbit. En aquest sentit,
l’estudi podria contemplar propostes com per exemple:
-

Serveis de transport a la demanda

-

Serveis de taxi (subvencionat)

-

Estratègies similars amb serveis de confiança, mitjançant voluntaris amb vehicles particulars
(veïns, etc.) o públics (policia, etc.)

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

2.500€

De 0 a 6 anys

6.4 Implantació d’una estació d’autobús
L’actuació emblemàtica pel que fa al transport públic és aconseguir implantar una estació que agrupi tots
els serveis, maximitzant l’eficiència, i resolgui els problemes de seguretat i explotació actuals del servei,
principalment els intercanvis urbà – interurbà i la ubicació dels serveis discrecionals i escolars.
Aquesta estació, a més, aprofitant la seva funció com a centre principal generador de la mobilitat (si
s’atenen als valors actuals diaris de demanda (puja – baixa) a la parada principal de l’ajuntament en
ambdós sentits, hauria d’anar acompanyada de diversos serveis, tant complementaris a la mobilitat
sostenible (aparcament de bicicletes, possibilitat de préstec, punts de càrrega elèctrica, etc.) com altres
possibilitats (restauració, oci, etc.).
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Segons el present estudi, la millor ubicació disponible es troba en l’actual aparcament de les piscines.
L’actuació consisteix, doncs, en realitzar un estudi de viabilitat en primera fase que desenvolupi tant el
sistema d’explotació com la infraestructura necessària del qual haurà de partir la fase de projecte i
execució.

Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions

6
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Generalitat

Cost aproximat

Període d’implementació

25.000€

De 0 a 6 anys

Responsable

Push

Pull

Potencial intercanvi
modal

6.1 Millores en l’estat de les parades

Ajuntament

Mig

Baix

Baix

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

Ajuntament

Mig

Baix

Mig

Ajuntament

Baix

Mig

Baix

Ajuntament, Generalitat

Alt

Baix

Alt

Paquet d'actuacions

Millora de la xarxa de
transport públic

Actuació

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert
6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

6

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

6.1 Millores en l’estat de les parades
6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

Millora de la xarxa de
transport públic

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert
6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

Programa d’actuacions
Paquet d'actuacions

6
Millora de la xarxa de
transport públic

Figura 257.

Actuació
6.1 Millores en l’estat de les parades

Ajuntament

Diputació

Generalitat

800

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

5.000

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

2.500

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

25.000

Propostes del paquet 6 d’actuacions. Font: elaboració pròpia
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Nº

7 Incorporació de les innovacions tecnològiques en l’àmbit de
la mobilitat

Actuacions de dissuasió:

Actuacions d’impuls:

Potencial de canvi modal:

La proposta en sí és una preparació per a un horitzó no gaire llunyà, on els objectius definits per a
la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire mostren un escenari on el parc de
vehicles, les fonts de combustible i la tecnologia en general seran molt diferents de l’actual. En
aquest context, les propostes intenten facilitar l’adaptació per aquest escenari, tant per la comoditat
dels usuaris com per al compliment d’aquests objectius ambientals.
Estratègia per a la implementació i, si s’escau, definició d’actuacions d’impuls

Objectius abordats
•

Beneficis

Aquest paquet de propostes es basa en actuacions conceptualment bastant recents, així que en
alguns casos es farien en fases de proves pilot o estudis previs d’implantació

Incorporar i implantar les innovacions tecnològiques en l’àmbit de la mobilitat

Descripció

Bones pràctiques similars

La irrupció de noves tecnologies també afecta el món de la mobilitat, a un ritme tal que en un futur
pròxim l’escenari pot canviar en gran mesura.

La implantació de punts de càrrega elèctrica està bastant estesa i cada municipi disposa d’un o
més punts actualment en funcionament. De moment aquests punts, que solen costar poc als
ajuntaments (ja sigui perquè disposen de subvencions d’administracions d’àmbits majors o perquè
les pròpies companyies les instal·len per interès propi) acostumen a cobrir la demanda actual de
càrrega. Tot i així, d’aquí uns anys, fins i tot amb les previsions menys optimistes no es cobrirà
aquesta demanda. És per això que els nou planejament territorial (a escala municipal), demana en
els seus EAMG (Reial Decret 1053/2014) la previsió de punts de càrrega elèctrica.

En aquest sentit, cal considerar:
-

La irrupció del vehicle elèctric, inclosa la bicicleta i el patinet, que donen la possibilitat d’un
abast molt més important a la mobilitat activa

-

L’augment exponencial de les compres on-line, el que genera un volum important de mobilitat
pendent d’organització

-

El control telemàtic de la xarxa de distribució de mercaderies i del transport públic a partir
d’aplicacions informàtiques

Pel que fa a la modificació de les ordenances i la digitalització de la informació per als vehicles
pesants l’ATM disposa de guies que els ajuntaments poden utilitzar (molts ja ho fan). Pel que fa al
control digital de la DUM, l’exemple més recent es trobaria al municipi de Vic, amb uns bons
resultats.

Actuacions concretes a implementar
Indicadors d’avaluació de les actuacions
Actuació

Termini

7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les facilitats i subvencions actuals

>6 anys

7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències

<6 anys

7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les restriccions per als pesants

<6 anys

7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la DUM

<6 anys

7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect

<6 anys

7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

<6 anys

Nº
IT1

Indicadors (des del C/Pintor Pablo Picasso en sentit sud)
Punts de càrrega elèctrica

Valors
N=2
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7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les facilitats i subvencions actuals
Tenint en compte les previsions a mig i llarg termini d’electrificació del parc de vehicles (segons els
diferents instruments de planificació i propostes d’òrgans d’àmbits territorials superiors), cal dotar
progressivament d’una oferta de places que pugui donar servei a aquesta demanda.
L’actuació consisteix en la creació d’una xarxa de punts de càrrega a partir de:
•

Propostes dels diferents EAMG

•

Buscar ubicacions en punts propers als CGM

Figura 259.

Figura 258.

Guia pràctica per a la DUM. Font: ATM i Generalitat de Catalunya

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

ATM

Cost aproximat

Període d’implementació

Cost personal de l’ajuntament

De 0 a 3 anys

Exemples de punts de recàrrega elèctrica a Polinyà i Caldes de Montbui

7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les restriccions per als pesants
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Empreses Subministrament elèctric, UE,
Generalitat

Cost aproximat

Període d’implementació

Responsables

Altres agents implicats

Subvencions

De 0 a 6 anys

Ajuntament

ATM

Cost aproximat

Període d’implementació

Cost personal de l’ajuntament

De 0 a 3 anys

La distribució dels punts de recàrrega es troba al plànol del paquet d’actuacions 3.
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències

Es proposa la inclusió dels itineraris i horaris permesos, zones de descàrrega i aparcaments propers
disponibles a la web de l’ATM, de manera que hi hagi un accés global senzill per part dels distribuïdors

Es proposa:
•

Aportar bonificacions fiscals als vehicles o sectors amb usos d’energia renovable o d’un baix nivell
de contaminació

•

Noves ordenances que regulin la circulació dels nous ginys elèctrics de mobilitat personal (patinets,
bicicletes, etc.). En aquest sentit, l’ATM disposa d’un document amb diverses ordenances tipus que
es poden adaptar

7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital, seguint l’exemple d’altres municipis
Seguint l’exemple del corredor de la C-17, on diversos municipis han realitzat o tenen previstes proves pel
que fa al control de les zones de càrrega i descàrrega al municipi, amb resultats prometedors, es proposa
realitzar una prova pilot en algunes places de càrrega i descàrrega.
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Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

AMTU

Cost aproximat

Període d’implementació

9.000€

De 4 a 6 anys

Degut a la naturalesa de les propostes, aquest paquet no disposa de plànol corresponent.

Figura 260.

Prova pilot Z-DUMA a Vic. Font: Ajuntament de Vic

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació, Generalitat

Cost aproximat

Període d’implementació

15.000€

De 4 a 6 anys

7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect
Es proposa una prova pilot de Clik&Collect per a totes les companyies de distribució. Aquest punt haurà de
situar-se en un lloc amb un ampli interval d’apertura, cèntric i que disposi de certa afluència. També es pot
aprofitar la potencialitat d’aquest punt per afegir serveis al seu entorn, fomentant la mobilitat sostenible.

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació, Generalitat

Cost aproximat

Període d’implementació

15.000€

De 4 a 6 anys

7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic
L’actuació consisteix en crear una aplicació informàtica senzilla amb una interfície personalitzada per a
TLA, que permeti a l’usuari informació en temps real del servei, amb la caracterització de l’oferta,
incidències, ubicació del servei, etc., així com disposar d’un espai per poder tractar el servei de transport a
la demanda (tant per l’usuari com per l’ajuntament i l’operador) en les línies que siguin convenients.
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Valoració qualitativa de la capacitat de canvi modal del paquet d’actuacions
Paquet d'actuacions

7
Incorporació de les
innovacions
tecnològiques en l’àmbit
de la mobilitat

Actuació
7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les

Responsable
Ajuntament, Generalitat,

Potencial intercanvi

Push

Pull

Baix

Baix

Baix

modal

facilitats i subvencions actuals

empreses

7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Ajuntament, Generalitat

Baix

Baix

Baix

Ajuntament, Generalitat

Baix

Baix

Baix

Ajuntament, operador

Baix

Baix

Baix

7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les
restriccions per als pesants
7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la
DUM
7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect
7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport
públic

Cronograma d’implementació
Paquet d'actuacions

7

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les
facilitats i subvencions actuals
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les

Incorporació de les
innovacions
tecnològiques en l’àmbit
de la mobilitat

restriccions per als pesants
7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la DUM
7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect
7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

Programa d’actuacions
Paquet d'actuacions

7

Actuació
7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les
facilitats i subvencions actuals
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les

Incorporació de les

restriccions per als pesants

innovacions tecnològiques 7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la
en l’àmbit de la mobilitat DUM

Ajuntament

Diputació

Generalitat

15.000

7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect

15.000

7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

9.000
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Finalment, s’adjunta el següent llistat de les actuacions, on s’especifica la inversió a realitzar en funció del
responsable d’executar l’actuació.

5.2. Resum del programa d’actuacions
A continuació s’adjunta una taula resum que exposa el potencial de canvi modal del pla, així com els
responsables, per a les actuacions que entren dins de l’horitzó de l’estudi (<6 anys):
NIVELL
PAQUET D'ACTUACIONS

ACTUACIÓ

RESPONSABLE

D'ESTRATÈGIA
PUSH

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui entre l’escola i el C/Anselm
1. Millora de l’accés als Centres Generadors de
Mobilitat a través de les diferents xarxes de
transport

NIVELL
D'ESTRATÈGIA PULL

POTENCIAL
D'INTERCANVI
MODAL

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola Els Picots

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà

Ajuntament

Alt

Mig

Mig

Ajuntament, Diputació

Mig

Alt

Baix

5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el C/Tenes

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602

Ajuntament

Alt

Baix

Baix

Ajuntament, Diputació

Alt

Baix

Mig

Clavé

4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé

PAQUET D'ACTUACIONS

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui entre l’escola i el C/Anselm Clavé
1. Millora de l’accés als Centres
2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola Els Picots
Generadors de Mobilitat a través de
3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà
les diferents xarxes de transport
4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

Ajuntament
Ajuntament, ATM, Generalitat

Alt
Alt

Alt
Baix

Mig
Alt

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars
3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

Ajuntament
Ajuntament

Baix
Alt

Baix
Baix

Baix
Alt

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics
4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

Ajuntament
Ajuntament

Baix
Alt

Baix
Alt

Baix
Mig

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

Ajuntament

Alt

Baix

Baix

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés
3. Nova d'estratègia d'aparcament

4. Millora de la mobilitat interna dels barris i
urbanitzacions

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans
4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les
propostes previstes a la MPOUM
5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès
5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau
5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

5. Millora de la mobilitat de connexió entre barris
5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les
i urbanitzacions
urbanitzacions de llevant
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La
5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera
5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b
5.9 Millores en l'entorn del camí Can Pujal
6.1 Millores en l’estat de les parades
6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba
6. Millora de la xarxa de transport públic

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert
6.4 Implantació d’una estació d’autobusos
7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les facilitats i subvencions
actuals
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències

7. Incorporació de les innovacions tecnològiques
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les restriccions per als pesants
en l’àmbit de la mobilitat
7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la DUM
7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect
7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

Ajuntament
Ajuntament

Baix
Baix

Alt
Baix

Mig
Baix

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

Ajuntament

Mig

Baix

Mig

Ajuntament
Ajuntament

Alt
Mig

Mig
Baix

Alt
Baix

Ajuntament, Granollers, Generalitat

Alt

Baix

Mig

Ajuntament, Diputació

Alt

Baix

Mig

Alt

Baix

Mig

Ajuntament, Diputació
Generalitat

Baix
Baix

Baix
Mig

Baix
Mig

Ajuntament, Diputació
Ajuntament

Baix
Mig

Mig
Baix

Mig
Baix

Ajuntament

Mig

Baix

Mig

Ajuntament

Baix

Mig

Baix

Ajuntament, Generalitat, Diputació

Alt

Baix

Alt

Ajuntament, Diputació, Empreses

Baix

Baix

Baix

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

Ajuntament, Diputació, Generalitat
Ajuntament, Diputació, Generalitat

Baix
Baix

Baix
Baix

Baix
Baix

Ajuntament, Operador

Baix

Baix

Baix

105.000

95.000

GENERALITAT

ESTAT

PRIVAT

TOTAL (€)
200.000

3.500

3.500

90.000

90.000

63.000

60.000

123.000

400.000

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602

75.000

75.000

400.000
150.000

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig

275.000

155.000

430.000

1.000

1.000
0

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars
3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

0
102.000

100.000

202.000

3.000

3.000

300.000

120.000

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

420.000
0

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

1.500.000

1.500.000

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

50.000

50.000

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable

5.000

5.000

4. Millora de la mobilitat interna

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

7.000

7.000

dels barris i urbanitzacions

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

20.000

20.000

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les propostes previstes a
la MPOUM
4.7 Millores a l'entorn de la cruïlla
5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès
5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

-

0

50.000

50.000

380.000

380.000

1.000.000

1.000.000

50.000

100.000

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau
5. Millora de la mobilitat de
connexió entre barris i
urbanitzacions

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les urbanitzacions de
llevant
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La Serra (Lliçà de Vall) a la
Ctra. de Palaudàries
5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera

2.000.000
1.950.000

50.000

24.000

públic

900.000
24.000

48.000
25.000

65.000

6.1 Millores en l’estat de les parades

800

800

5.000

5.000

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

30.000

25.000

5.9 Milores a l'entorn de Can Pujal

95.000

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

2.500

2.500

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

25.000

25.000

-

0

-

0

7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les facilitats i subvencions actuals
7. Incorporació de les innovacions 7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les restriccions per als pesants
tecnològiques en l’àmbit de la
mobilitat

150.000
2.000.000
2.000.000

900.000

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b

6. Millora de la xarxa de transport

Ajuntament Lliçà de Vall

DIPUTACIÓ

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

2. Pacificació del C/Anselm Clavé
2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

AJUNTAMENT

5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el C/Tenes.

2. Pacificació del C/Anselm Clavé 2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

3. Nova d'estratègia d'aparcament

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig

ACTUACIÓ

-

0

7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la DUM

15.000

15.000

7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect

15.000

15.000

7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

9.000

9.000

Taula 18.

Resum de les actuacions i font de finançament. Font: elaboració pròpia
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Per fases, les actuacions són les següents:
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Fase II

Fase I

Figura 261.

Actuacions previstes a la fase I. Font: elaboració pròpia
Figura 262.

Actuacions previstes a la fase II. Font: elaboració pròpia
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Fase III

Figura 263.

Actuacions previstes a la fase III. Font: elaboració pròpia
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6. Indicadors de seguiment
S’estableixen tres nivells d’indicadors per tal de realitzar la monitorització i avaluació del present EMUS:

En el marc de la redacció dels PMUS s’establiran els indicadors de context que es considerin necessaris,
en funció de les dades disponibles i de la capacitat d’actualització dels mateixos. Per tal de seleccionar els
indicadors de context es proporciona un llistat de possibles indicadors:

1. Indicadors obtinguts a partir de l’enquesta de mobilitat
Consisteixen en indicadors que necessiten de la prèvia elaboració d’una enquesta de mobilitat, en el
present cas, el quadern de mobilitat de 2019 elaborat per TRN TÁRYET i la Diputació de Barcelona:
• Distribució modal
Interna
Mobilitat activa = 25,7%
Transport públic = 7,4%

Generals
Descripció

Indicador

Valor

Índex de motorització per tipus
de vehicle

Nº vehicles / 1.000 habitants

920

Nivell d’immissió de
contaminants

Superacions diàries dels
nivells màxims segons UE i
segons OMS

-

Víctimes mortals anuals en
accident de trànsit

Nº de morts / 1.000.000
habitants

0

Accidents anuals amb morts o
ferits greus

Nº d’accidents / 1.000.000
habitants

0,27

Vehicle privat motoritzat = 66,9%
Connexió (generats i atrets)
Mobilitat activa = 0,9%
Transport públic = 6,0%
Vehicle privat motoritzat= 93,1%
Vianants

Global
Mobilitat activa = 9,1%

Xarxa de prioritat per a vianants

Transport públic = 6,6%

Km / habitant

5%

Transport públic

Vehicle privat motoritzat = 84,3%
• Nombre de desplaçaments per mode de transport (interns, generats, atrets i totals)
Interns = 11.360
Connexió = 21.549
Totals = 33.801
• Durada mitjana dels desplaçaments
19,6 minuts
• Nivell d’autocontenció de la mobilitat al municipi
33,6%

Viatgers anuals del transport
públic (distingint els diferents
operadors)

Viatgers / any

Urbà (TLA): 286.168

Oferta de transport públic urbà
en dia feiner (distingint els
diferents operadors)

Places-km / dia

TLA: 83.844

Adaptació dels vehicles a PMR

% vehicles adaptats

100

Viatges anuals del transport
públic interurbà (distingint els
diferents operadors)

Viatgers / any

e7: 300.000

Oferta de transport públic
interurbà en dia feiner (distingint
els diferents operadors)

Places-km / dia

-

Adaptació dels vehicles a PMR
del transport públic interurbà
(distingint diferents operadors)

% vehicles adaptats

100

2. Indicadors de context
Consisteixen en una selecció d’indicadors que permeten monitoritzar l’evolució de la mobilitat en
determinats modes de transport i àmbits de treball, essent més específics que els indicadors provinents de
l’enquesta de mobilitat.
L’objectiu d’aquests indicadors és que siguin calculats en l’any base del pla i que s’actualitzin, com a
mínim, al cap de tres anys de l’aprovació del PMUS, en el moment que es realitza l’informe de seguiment
complert del PMUS.
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Oferta de taxi

Nº de taxis (llicències) / 1.000
habitants

1

Bicicleta
Longitud total d’itineraris
ciclables urbans distingint entre
itineraris segregats, compartit
amb vehicles motoritzats,
compartit amb vianants

Km / habitant

Oferta aparcaments segurs

Nº places d’aparcament /
1.000 habitant

Vial

Vial

IMD*

IMD*

BV-1602 (nord)

10 800

C/Can Salgot

5 200

BV-1602 (sud)

8 800

Accés Can Montcau

2 600

BV-1432

12 800

Av. Països Catalans

2 100

C-1415b (est)

15 500

C/Folch i Torres

1 300

C-1415b (oest)

9 900

C/Aliança

1 000

Av. Països Catalans

4 500

C/Torrent Merdanç

1 400

C/Jaume I

4 700

C/Metal·lúrgia

2 700

C/Francesc Macià

7 500

C/Can Xicota

900

C/Ca l’Artigues

5 200

C/Camí de Ca l’Artigues

2 000

C/Josep Llimona

2 500

C/Urgell

1 500

C/Ramon Llull

5 100

C/Lluís Domènech i M.

3 000

Pg. Sant Valerià

5 000

C/Can Roure

1 300

Ctra. Palaudàries

7 500

C/Segre

1 800

Vorera bici: 0,07
Carril bici: 0
Vial convivència: 0,72
0

Ús dels aparcaments tancats
(Bicibox o similar)

Nº hores d’ús / 1.000
habitants

-

Usuaris dels aparcaments
tancats (Bicibox o similar)

Nº Usuaris / 1.000 habitants

-

Usuaris del servei de bicicleta
pública

Nº Usuaris bici pública / 1.000
habitants

0

Ús del servei de bicicleta
pública

Nº d’usos de bicicleta / Nº
usuaris

0

Vehicle privat motoritzat

Aparcament

Nombre de punts de càrrega de
vehicle elèctric (distingint per
tipus si s’escau)

Nº punts / 1.000 habitants

0,01

Us dels punts de càrrega

Nº d’hores d’ús / 1.000
habitants

0

Oferta carsharing

Nº de vehicles de carsharing /
1.000 habitants

0

IMD (de les vies amb
aforaments)

Mitjana IMD

Taula següent:

Oferta aparcament regulat (per
tipus de regulació, verda, blava,
etc.)

Nº de places d’aparcament en
zona blava / 1.000 habitants

4,2

Ingressos aparcament regulat

Euros - any / habitant

Gratuït

Oferta aparcaments soterrats
públics (distingint abonats /
rotació)

Nº places aparcaments
soterrats / habitant

0

Ingressos aparcaments
soterrats públics (distingint
abonats / rotació)

Euros – any / habitant

-

Mercaderies
Nº de places de C /D

Nº places CD / 1.000
habitants

0,9

Ús places C / D

Nº hores d’ús CD / Places CD

0,75
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3. Indicadors de seguiment de les actuacions
Tal i com s’estableix al model de fitxa de paquet d’actuacions (apartat A.5), cada paquet d’actuacions
conté un conjunt d’indicadors destinat a avaluar-lo de forma específica.
Aquests indicadors es calcularan, almenys, abans d’iniciar el paquet d’actuacions i un cop executades i
transcorregut un període de temps raonable per tal que les actuacions hagin pogut incidir en el model de
mobilitat (per cada paquet d’actuacions aquest període de temps pot ser diferent).
Aquests indicadors seran específics per a cada PMUS i tenen com a objectiu analitzar l’impacte de les
actuacions implementades.

Nº
V1 / C1 /
VPM1
AP1
V2
AP2
VPM2
V3
VPM3

Indicadors
IMDs vianants / ciclistes / vehicles en els accessos als CGM

Valors
Pàg 39, 54 i
96

Nombre places K&R

N=0 m

Longitud itineraris accessibles C/Folch i Torres i C/Torrent Merdanç

L=0 m

Nombre aparcaments C/Baronia de Montbui

N=21

IMD al C/Anselm Clavé

IMD= 9000
veh

Manca de passos de vianants al C/Anselm Clavé
IMD a l’eix C/Jaume I – C/Baronia de Montbui

N=2
IMD=6000
veh

AP3

Places d’aparcament d’intercanvi

N=0

AP4

Places d’aparcament d’autocar

N=0

AP5

Places d’aparcament perimetrals de dissuasió

N=150

V4

Xarxa d’itineraris principals primària amb amplada lliure <2,5 m

L=2 km

V5

Passos sense els guals adaptats/manca de passos a la xarxa

N=0

C2

Longitud de xarxa ciclable

L=11 km

TP1

Població coberta transport públic urbà

N=80%

IT1

Punts de càrrega elèctrica

N=2
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Pla de mobilitat urbana de Berga
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ÍNDEX
Núm

Títol

Fulls

Núm

Anàlisi territorial i socioeconòmic

1

Títol

Fulls
Aparcament

6

1.1

Localització municipi

1

6.1.1

Oferta aparcaments segons tipologia i règim

1

1.2

Tipologies urbanes

1

6.1.2

Oferta aparcaments segons secció censal

1

1.3

Seccions censals/població

1

6.2.1

Treball camp

1

1.4

Centres atracció

1

6.2.2

Ocupacio fora diurn

1

6.2.3

Ocupacio residencial nocturn

1

Vianants

2
2.1.1

Tipologia vials

1

6.2.4

Balanç fora i residencial

1

2.1.2

Xarxa itineraris principals

1

6.2.5

Demanda PMR

1

2.1.3

Amplada lliure voreres

1

6.2.6

Demanda Zona Blava

1

2.1.4

Amplada total voreres

1

6.3

Diagnosi xarxa d'aparcaments

1

2.1.5

Passos de vianants

1

7

2.1.6

Pendents

1

7.1

2.2.1

Treball Camp

1

8

2.2.2

IMD

1

8.1.1

Nova jerarquització xarxa

1

Diagnosi xarxa de vianants

2

8.1.2

Xarxes principals per modes

1

8.2

Corredors de connexió

1

8.3

Pacificació C/Anselm Clavé

2

8.4

Accés general als CGM

3

8.5

Aparcaments de dissuasió

1

2.3

Bicicletes

3

Itineraris, restriccions i zones de càrrega i descàrrega

1

Propostes

3.1.1

Vies d'us exclusiu

1

3.1.2

Xarxa itineraris principals

1

3.1.3

Punts aparcament

1

3.1.4

Pendents

1

8.6

Pacificació dels barris

1

3.2.1

Treball Camp

1

8.7

MPPOUM sector centre

1

3.2.2

IMD

1

8.8

Gestió polígon Can Montcau

1

Diagnosi xarxa de bicicletes

1

8.9

Millores de connexió interurbana

1

8.10

Millores en la xarxa de transport públic

1

8.11

Noves tecnologies

1

3.3

x

Distribució urbana de mercaderis

x

x

Transport públic

4
4.1.1

Línies i parades urbanes

1

4.1.2

Línies parades interurbanes

1

x

9

4.1.3

Cobertura línies urbanes

1

x

9.1

Curt termini

1

4.1.4

Cobertura línies interurbanes

1

x

9.2

Llarg termini

1

Diagnosi xarxa transport públic

1

x

10

4.3

Vehicle motoritzat

5

Objectius específics

Programa d'actuacions per paquets

10.1

Paquets d'actuacions 1

1

5.1.1

Tipologia vials

1

10.2

Paquets d'actuacions 2

1

5.1.2

Jerarquització vial

1

10.3

Paquets d'actuacions 3

1

5.1.3

Velocitats màximes

1

10.4

Paquets d'actuacions 4

2

5.1.4

Sentits circulació

1

10.5

Paquets d'actuacions 5

1

5.1.5

Interseccions

1

10.6

Paquets d'actuacions 6

1

5.2.1

Treball camp

1

11

5.2.2

IMD vehicles

1

11.1

Fase I (0 a 3 anys)

1

5.2.3

IMD vehicles pesants

1

x

11.2

Fase II (4 a 6 anys)

1

Diagnosi xarxa vehicle privat motoritzat

1

x

11.3

Fase III (més de 6 anys)

1

5.3

x

Programa d'actuacions per fases
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Aparcament lliure en cordó
Aparcament lliure en bateria
Aparcament lliure en semibateria
Aparcament PMR
Aparcament Càrrega i Descàrrega
Aparcament reservat
Bossa d'aparcament
Límit municipal
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Barri d'en Bosc

La Sagrera
Sant Baldiri

Ca l'Oliveres

L'Aliança

El Pla

Polígon Industrial
Molí d'en Fonolleda

Barri

Lliures Bossa PMR C i D ZB ReservElectTOTAL

El Pla

48

Ca l'Oliveres

277

Aliança

175

Sant Baldiri
Molí d'en Fonolleda

2
206

7

279
2

2

1

21

393
20

20

D'en Bosc
La Sagrera

48

1

399

301

10

90

35

6

1.010

562

26

12

13

1

36

51

10

783
131
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RESUM TREBALL

6 punts rotació diürna, cada 2h entre les 8h i les 22h
6 punts ocupació diürna, cada 6h entre les 8 i les 20 h
3 punts rotació CiD, cada 2h entre les 8 i les 20 h
2 punts rotació Zblava, cada 2h entre les 8 i les 20 h
21 punts ocupació nocturna a les 24h

Oc mitj: 44%

A

LOCALITZACIÓ PUNT

Oc max: 84% (18h)
Oc noct: 8%

Nº PLACES

A. C/Castelló de la Plana

62

B. C/del Tenes

17

C. Av. Països Catalans (bossa)

49

C. Av. Països Catalans

16

D. C/ de la Indústria

37

E. C/ del Treball (bossa)

22

1. Aparcament C/Folch i Torres (sencer)

28
106

2. Aparcament C/Pompeu Fabra

Oc mitj: 71%

B

3. Aparcament C/ Torrent

36

4. C/Jaume I

21

5. Aparcament Torrent Mardans/escola (sencer)

--

1. Ajuntament (BV-1602)

10

2. C/ Pau Claris + Sala Ambrós

26

Oc max: 94% (14h)
Oc noct: 71%

Oc mitj: 61%

1. C/de l'Aliança

2

2. Ajuntament

2

3. C/ Pau Claris

2

Oc max: 89% (10h)

1

Oc noct: 18%
Indisc: 1,5%
I rot: 3,5
Temps (h): 2,4

LLEGENDA

Proposta aforament:
Oc max: 90% (18h)

2
Oc mitj: 86%

Places Lliures

Oc noct: 73%

Oc mitj: 10%

B

Temps (h): 2,1

Oc noct: 42%

Places PMR

Oc max: 15% (14h)
Oc noct: 2%

Indisc:1,6%

Places càrrega i descàrrega

I rot: 2,1
Temps: 4,9

Places zona blava
Oc mitj: 18%
Oc max: 27%

Oc mitj: 92%

5

Oc max: 100% (8-10h)

4

Oc noct: 1%

Ocupació mitjana

Oc max:

Ocupació màxim (hora)

Oc noct:

Ocupació nocturna

Indisc:

Places reservades

Indisciplines

I rot:

Índex rotació

Temps

Temps mitjà d'estada

Indisc: 0%

2

Oc noct: 43%

Oc mitj:

Indisc: 0
I rot: 2,9

Oc max: 95% (8-12h)

3

Resultats

Oc mitj: 63%

1

I rot: 2,8

Indisc:1,5%

Temps: 2,4h

Tipologia

I rot: 3
Temps (h): 3,3
Oc mitj: 80%

Oc mitj: 19%

Oc max: 100%

1

C

Oc noct: 10%

Oc max: 22% (20h)

Aparcament en línia

Oc noct: 22%

Indisc: 9%

Temps (h): 1,01

Aparcament en bateria

Oc mitj: (70%)

I rot: 5,2

3

Oc max: 90% (20h)

2

Aparcament en semibateria

Oc noct: 60%
Indisc: 17%
I rot: 4,25
Temps (h): 1,5

Oc mitj: 66%

1
2
3

D

Oc mitj: 33%

Oc max: 100% (8h)
Oc noct: 8%

Oc max: 67%
Oc noct: 0%
Indisc: 10%
I rot: 5,3
Temps: 55 min

Oc mitj: 44%

E

Oc max: 78% (8h)
Oc noct: 5%

0
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El Pla

OCUPACIÓ RESIDENCIAL

11. C/Anselm Clavé. Ajuntament

Barri de Ca l'Oliveres

Barri La Sagrera

1. C/Castelló de la Plana

6. C/Anselm Clavé

10%

10%

1

90%
60%

40%

10 places

90%

Ca l'Oliveres

62 places

20 places

Barri l'Aliança

Barri Sant Baldiri

2. C/Tenes

7. Bossa Piscines

12. C/J. S. Ambrós / Pau Claris

40%
60%

2
2%

L'Aliança

26 places

29%

13. Av. Països Catalans

71%

Barri d'en Bosc

98%

3

17 places
3. C/Folch i Torres

5

49 places
8. Bossa Torrent

22%

78%

16 places

18%

4

La Sagrera

58%

14. C/de la Indústria

42%

82%

28 places

6

32 places

8%

7

4. Bossa de l'Aliança

8

9. C/Jaume I
92%

9

37 places

10
11

13

37%

57%

63%

12

106 places

21 places

5%

10. Bossa IES

Barri d'en Bosc

Sant Baldiri

15. Bossa C/del Treball

43%

90%
1%

5. Bossa d'en Bosc

22 places

14
99%

150 places

100%
LLEGENDA

20 places
Ocupació 0 - 10%

Molí d'en Fonolleda

Ocupació 10 - 20%
Ocupació 20 - 40%
Ocupació 40- 60%

15

Ocupació 60 - 80%

Places buides

20 - 40% Places ocupades

0 - 10% Places ocupades

40 - 60% Places ocupades

10 - 20% Places ocupades

60 - 80% Places ocupades

80 -100% P. ocupades

Ocupació 80 - 100%
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El Pla

OCUPACIÓ RESIDENCIAL

11. Av. Països Catalans

Barri de Ca l'Oliveres

Barri La Sagrera

1. C/Castelló de la Plana

6. C/Anselm Clavé
19%
8%

1

81%
44%

56%

16 places
92%

Ca l'Oliveres

62 places

20 places

Barri l'Aliança

Barri Sant Baldiri

2. C/Tenes

7. Bossa Piscines

2

Molí d'en Fonolleda
12. C/de la Indústria

30%
10%

L'Aliança

66%

29%
71%

37 places
90%

Barri d'en Bosc
3

17 places
3. C/Folch i Torres

5

49 places
8. Bossa Torrent
10%

4

La Sagrera

56%

44%

39%
61%

22 places

86%

28 places

6

32 places

7

4. Bossa de l'Aliança

8
9

13. Bossa C/del Treball

9. C/Jaume I
8%

10
39%
63%

92%

11

106 places
10. Bossa IES

Barri d'en Bosc

Sant Baldiri

21 places

5. Bossa d'en Bosc

21%

12
79%

150 places

100%
LLEGENDA

20 places
Ocupació 0 - 10%

Molí d'en Fonolleda

Ocupació 10 - 20%
Ocupació 20 - 40%

13
Ocupació 40- 60%
Ocupació 60 - 80%

Places buides

20 - 40% Places ocupades

0 - 10% Places ocupades

40 - 60% Places ocupades

10 - 20% Places ocupades

60 - 80% Places ocupades

80 -100% P. ocupades

Ocupació 80 - 100%
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Demanda diürna. Ocupació places regulades
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ÀD
E
V
A
L
LLEGENDA
Indisciplines en places regulades
Aparcament il·legal sobre vorera
Indisciplines en hora punta
Indisciplines en horari laboral
Bosses infrautilitzades
Bosses amb 100% d'ocupació
Àmbit d'alta ocupació diürna
Semibateria no inversa
Límit municipal
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA
3,5 t

CALDES DE MONTBUI

3,5 t

CANOVELLES
5,5 t

3,5 t

3,5 t

3,5 t

3,5 t

5,5 t

3,5 t

5,5 t

3,5 t

3,5 t

LLEGENDA
Àmbit municipal

LLIÇÀ DE VALL
Itineraris vehicles pesants
Zona càrrega i descàrrega
5,5 t

Restriccions de càrrega

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
0

PARETS
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LLEGENDA
Àmbit municipal
Xarxa externa

LLIÇÀ DE VALL

Xarxa principal interurbana
Xarxa principal urbana
Xarxa secundària
Xarxa local
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0

PARETS

Empresa consultora:

Diputació
Barcelona
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Data:

Títol de l'estudi:

ESTUDI DE MOBILITAT
SOSTENIBLE DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Juliol 2020
Escala:

A3: 1/22.500

5

10

20

m

Títol del plànol:

XARXA PRINCIPAL MODES DE TRANSPORT
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LLEGENDA
Àmbit municipal
Xarxa principal d'itineraris de vianants

LLIÇÀ DE VALL

Xarxa principal d'itineraris de bicicletes
Xarxa de transport públic
Xarxa primària de vehicle privat motoritzat
Trams actuals amb xarxes principals de tots els modes
Trams previstos a eliminar xarxa principal de vehicles

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
0
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

1

LLEGENDA
Vials intramunicipals
Vies principals de connexió interurbana i urbanitzacions
Itinerari del transport públic interurbà
Vies accessibles per a tots els modes
Vies no accessibles a peu
Vies no accessibles en bicicleta
Vies no accessibles mobilitat activa
Accessos intermunicipals
Millora connexió urbanitzacions i municipis per a la mobilitat activa
No existent prioritari
1. Connexió vianants i ciclistes prevista amb Granollers

LLIÇÀ DE VALL

Existent prioritari no accessible
2. Milora de l'accessibilitat pels vianants amb polígon de Parets
No existent no prioritari
Existent accessible vianants
Distribució urbana
Nucli urbà
Urbanitzacions
Sectors industrials

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

2

0

PARETS
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Accessibilitat per xarxes
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PROPOSTES
1. Nova jerarquia viària interurbana. Travessera per Av. Països Catalans
2. Conversió a sentit únic C/AnselmClavé (baixada)
3. Conversió a sentit únic C/Francesc Macià (sentit sortida)
4. Conversió a doble sentit un tram C/Jaume I (treure aparcament)
5. Limitar accés a autoritzats St Baldiri Oest
6. Pacificació trams C/Folch i Torres, C/Jaume I (escola).
ZPI, plataforma única, canvi secció
7. Resoldre intersecció accessibilitat C/Costa Can Puig
8. Nou vial de connexió vehicles Can Malé - Urbanitzacions ponent
9. Nou aparcament dissuassió Can Malé
10. Nova connexió vianants Can Malé - C/Jaume I
11. Desplaçament eix principal de vianants cap a C/Folch i Torres
12. Actuació rotonda C-17
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Alternativa 1
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PROPOSTES
1. Travessera compartida amb Av. Països Catalans
2. Intersecció amb Av. Països CAtalans. Canvi de prioritat
3. Conversió a sentit únic C/Francesc Macià (sentit sortida)
4. Conversió a doble sentit un tram C/Jaume I (treure aparcament)
5. Limitar accés a autoritzats St Baldiri Oest
6. Pacificació trams C/Folch i Torres, C/Jaume I (escola).
ZPI, plataforma única, canvi secció
7. Resoldre intersecció accessibilitat C/Costa Can Puig
8. Nou vial de connexió vehicles Can Malé - Urbanitzacions ponent
9. Nou aparcament dissuassió Can Malé
10. Nova connexió vianants Can Malé - C/Jaume I
11. Desplaçament eix principal de vianants cap a C/Folch i Torres
12. Augment protecció cruïlla amb C/Torrent Merdanç - C/Jaume I
13. Actuació rotonda C-17
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PACIFICACIÓ C/ANSELM CLAVÉ
Alternativa 2
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LLEGENDA

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Xarxa d'itineraris
Xarxa d'itineraris principals de vianants
Xarxa d'itineraris secundària de vianants

CALDES DE MONTBUI
Itineraris accessibles
Itineraris a millorar accessibilitat prioritaris
Xarxa principal
Amplada lliure fins a 2,5 m
Passos de vianants amb guals a totes les interseccions
Manteniment/reparació espai vianants
Millora entorns educatius i punts PLSV (seguretat i accessibilitat)
Xarxa secundària
Amplada lliure fins a 1,8 m (0,90m en casos no possibles)
Passos de vianants amb guals a totes les interseccions

CANOVELLES

Itineraris amb accessibilitat millorable no prioritaris
Centres generadors de mobilitat
Educatius
Sanitari/social/gent gran
Comercial/Oci/Esportiu
Industrial
Administratius

GRANOLLERS

LLIÇÀ DE VALL

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
0

PARETS
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LLEGENDA
Accés vehicles
Bosses d'aparcament principals
Accés transport públic
Parada transport públic
Accés vianants
Limitació accés a autoritzats
Prohibició d'entrada
Tram d'inseguretat. Nou espai per als vianants
Tram a pacificar
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LLEGENDA
Accés vehicles
Bosses d'aparcament principals
Accés transport públic
Parada transport públic
Accés vianants
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LLEGENDA

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Bosses d'aparcament d'intercanvi modal
A eliminar
Transport públic/Mobilitat Activa

CALDES DE MONTBUI
Mobilitat activa

Possible P&R

P&R previst al pdM

CANOVELLES

GRANOLLERS

LLIÇÀ DE VALL
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PROPOSTES

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Xarxa principal d'itineraris prevista
Amplada lliure fins a 2,5 m
Passos de vianants amb guals a totes les interseccions

CALDES DE MONTBUI
Manteniment/reparació espai vianants
Millora entorns educatius i punts PLSV (seguretat i accessibilitat)
Trams amb zones de prioritat invertida: C/Folch i Torres, C/Jaume I,
àmbit Centre - Can Franxí - Can Guadanya
Xarxa secundària de vianants prevista
Amplada lliure fins a 1,8 m (0,90m en casos no possibles)
Passos de vianants amb guals a totes les interseccions
Àmbits/vials a reduir la velocitat limitada a 30 km/h
Vials a convertir a sentit únic
Àmbit d'aparcament residencial
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LLEGENDA
Àmbit EAMG
Xarxa principal d'itineraris de vianants actual
Xarxa secundària d'itineraris de vianants actual
Xarxa principal d'itineraris de vianants proposada
Connectivitat municipal. Itineraris d'accés principals

6

3

Accessos que necessiten actuacions complementàries

6

Accessos sense consideracions especials

1. Sant Baldiri (node transport públic, equipaments, zones comercials)
2. L'Aliança (equipaments comunitaris)
3. Barris de llevant, Granollers (àrees d'activitat laboral)

3

4. Molí d'en Fonolleda (àrees d'activitat laboral)
5. Can Montcau (àrees d'activitat laboral, comercial, lleure)

4

6. Connexió amb espai lliure Parc del Tenes
7. Connexió amb el casc antic i Can Malé
Connectivitat intermunicipal. Itineraris d'accés principals
Accessible

No Accessible

Centres generadors de mobilitat actuals

Accessible en el futur

Nodes de transport col·lectiu (terminal urbana i parada interurbà)
Equipaments comunitaris (sanitaris, educatius, administratius, etc)
Mercats, zones i centres comercials

5

Espais lliures amb forta freqüentació
Àrees d'activitat laboral
Instal·lacions recreatives i esportives
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d'itineraris proposada
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LLEGENDA

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Accés vehicles. Sortida parking Leroy Merlin
Accés transport públic
Accés a millorar mobilitat activa

CALDES DE MONTBUI
Nou accés mobilitat activa
Àmbit ubicació de punts d'aparcament de bicicleta
Millorar sortida centre comercial Leroy Merlin

CANOVELLES

LEROY MERLIN

MANGO

GRANOLLERS

LLIÇÀ DE VALL

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
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LLEGENDA

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Nou espai pel mode a peu
Nova connexió per vehicles

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

GRANOLLERS

LLIÇÀ DE VALL

GRANOLLERS
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PROPOSTES

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

Parades a millorar
Accessibilitat

Informació

Connectivitat

Àmbits amb problemes d'accessibilitat a les parades

CALDES DE MONTBUI

Conversió a sentit únic
Possible nou recorregut línia urbana
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LLEGENDA
Àmbit municipal

LLIÇÀ DE VALL
Zona càrrega i descàrrega App DUM (Ex. Granollers)
Àrees nous punts de recàrrega elèctrica: vehicles i bicicletes
Punts de recollida E-comerç

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
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PROPOSTES
Nova jerarquia viària interurbana. Travessera per Av. Països Catalans
Augment seguretat Països Catalans. Mitjana amb refugi passos de vianants
Nova jerarquia C/Anselm Clavé. Actuació rotonda C-1415b/C-17
Pacificació trams (augment espai vianants, adaptació passos vianants, etc)
Resoldre intersecció accessibilitat C/Costa Can Puig (Estudi DIBA)
Cruïlla semaforitzada accés Polígon Tenes (Estudi DIBA)
Canvi de prioritat cruïlla. Nou semàfor, nou carril
Millora de la seguretat en la cruïlla
1. Canvi prioritat semafòrica, reducció calçada, etc.
2. Intersecció BV-1602/BV-1432. Estudi DIBA
3. Intersecció Torrent/Països Catalans. Reducció moviments vehicles,
augment espai vianants
Implantació de nova vorera
Nova zona kiss and ride
Noves zones possibles a ubicar aparcaments de dissuasió
Desplaçament xarxa principal vianants. Preparació accessos centre
Equipaments
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Curt termini
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PROPOSTES
Nova jerarquia viària interurbana. Travessera per Av. Països Catalans
Conversió a sentit únic C/AnselmClavé (baixada)
Conversió a sentit únic C/Francesc Macià (sentit sortida)
Conversió a doble sentit un tram C/Jaume I
Limitar accés a autoritzats St Baldiri Oest
Pacificació trams C/Folch i Torres, C/Jaume I (escola).
ZPI, plataforma única, canvi secció
Nou vial de connexió vehicles Can Malé - Urbanitzacions ponent
Nou aparcament dissuassió Can Malé, Sectors Industrials
Nova connexió vianants Can Malé - C/Jaume I
Desplaçament eix principal de vianants cap a C/Folch i Torres
Nou desenvolupament sector centre
Equipaments
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Fase I
Actuació 1.1 Millora de l'espai al C/Baronia de Montbui
Actuació 1.2 Creació d zona de K&R
Fase I - Fase II
Actuació 1.3 Ordenació de l'entorn de l'Institut Lliçà
Actuació 1.4 Pacificació cruïlla
Fase I - Fase II - Fase III
Actuació 1.5 Pacificació C/Folch i Torres
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PROGRAMA D'ACTUACIONS

Paquet d'actuacions 1
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Fase I
Actuació 2.1 Ordenació intersecció BV-1602 i BV-1432
Fase II
Actuació 2.2 Millora intersecció C/Anselm Clavé - Costa Can Puig
Fase I - Fase II - Fase III
Actuació 2.3 Remodelació intersecció P. Catalans - Anselm Clavé
Fase III
Actuació 2.4 Conversió a sentit únic C/Anselm Clavé
Actuació 2.5 Restriccions de pas C/Baronia de Montbui
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PROGRAMA D'ACTUACIONS

Paquest d'actuacions 2
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Fase I
Actuació 3.2 Implantació d'aparcament per a autocars
Fase I - Fase II - Fase III
Actuació 3.1 Aparcaments d'intercanvi modal associats al bus
Actuació 3.4 Implementació de punts de recàrrega elèctrica
Fase III
Actuació 3.3 Nous aparcament de dissuasió d'accés al centre
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Fase I
MANGO

Actuació 4.3 Vials amb reducció de velocitat màxima a 30 km/h
Actuació 4.4 Conversió de PPCC a sentit únic
Actuació 4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
Fase I - Fase II
LEROY MERLI
N

Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants (fase I)
Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants (fase II)
Actuació 4.2 Nous passos de vianants
Fase I - Fase II - Fase III
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>2,5m)
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>1,8m)
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

GRANOLLERS
Fase I

LLIÇÀ DE VALL

Actuació 4.3 Vials amb reducció de velocitat màxima a 30 km/h
Actuació 4.4 Conversió de PPCC a sentit únic
Actuació 4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
Fase I - Fase II
Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants (fase I)
Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants (fase II)
Actuació 4.2 Nous passos de vianants
Fase I - Fase II - Fase III
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>2,5 m)

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>1,8 m)
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

B

Fase I
GRANOLLERS
B

LLIÇÀ DE VALL

Actuació 5.7 Nou semàfor intersecció BV-1432 i C/Bosc de la Riera
Actuació 5.8 Millores en la intersecció entre la C-17 i la C-1415b
Actuació 5.9 Millores a l'entorn del Camí de Can Pujal

Fase II
Actuació 5.3 Millora de la connexió oest a Can Montcau
Fase III
Actuació 5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa - Pinedes
Actuació 5.2 Nou itinerari d'accés a Can Malé
Actuació 5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau
Actuació 5.5 Nou itinerari de connexió amb Granollers

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

Actuació 5.6 Millora de l'itinerari de connexió amb Llliçà de Vall
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

GRANOLLERS

LLIÇÀ DE VALL

Fase I
Actuació 6.1 Millores en l'accessibilitat de les parades
Actuació 6.3 Conversió a sentit únic C/Josep Maria Sert
Fase II
Actuació 6.2 Estudi de nou servei a Palaudalba
Fase II - Fase III

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

Actuació 6.4 Implantació d'una estació d'autobusos
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

B

Actuacions Fase I
Actuació 1.1 Millora de l'espai al C/Baronia de Montbui
Actuació 1.2 Creació de zona de K&R
Actuació 1.3 Ordenació de l'entorn de l'institut Lliçà
Actuació 1.4 Pacificació cruïlla Baronia de Montbui - Anselm Clavé
Actuació 1.5 Pacificació C/Folch i Torres
Actuació 2.1 Ordenació intersecció BV-1602 i BV-1432
Actuació 2.3 Remodelació intersecció PPCC - Anselm Clavé
Actuació 3.1 Aparcaments d'intercanvi modal associat al bus
Actuació 3.2 Implantació d'aparcaments per autocars
Actuació 3.4 Implementació de punts de recàrrega elèctrica

GRANOLLERS
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>2,5 m)
Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants

LLIÇÀ DE VALL

Actuació 4.3 Vials amb reducció de velocitat màxima a 30 km/h
Actuació 4.4 Conversió de PPCC a sentit únic
Actuació 4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
B

Actuació 5.7 Nou semàfor intersecció BV-1432 i C/Bosc de la Riera
Actuació 5.8 Millores en la interscció entre la C-17 i la C-1415b
Actuació 6.1 Millores en l'accessibilitat de les parades
Actuació 6.3 Conversió a sentit únic C/Josep Maria Sert
Actuació 7.2 Actualització de les ordenances
Actuació 7.3 Actualització de la informació relativa als veh pesants

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

Actuació 7.6 Creació d'una aplicació informàtica per a TLA

0

PARETS

Empresa consultora:

Diputació
Barcelona
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ESTUDI DE MOBILITAT
SOSTENIBLE DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Juliol 2020
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PROGRAMA D'ACTUACIONS
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

Actuacions Fase II
Actuació 1.3 Ordenació de l'entorn de l'institut Lliçà

GRANOLLERS
Actuació 1.4 Pacificació cruïlla Baronia de Montbui - Anselm Clavé
Actuació 1.5 Pacificació C/Folch i Torres

LLIÇÀ DE VALL
Actuació 2.2 Millora intersecció C/Anselm Clavé - Costa Can Puig
Actuació 2.3 Remodelació intersecció PPCC - Anselm Clavé
Actuació 3.4 Implementació de punts de recàrrega elèctrica
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>1,8 m)
Actuació 4.2 Adaptació dels guals dels passos de vianants
Actuació 5.3 Millora de la connexió oest de Can Montcau
Actuació 6.2 Estudi de nou servei a Palaudalba
Actuació 6.4 Estudi d'una nova estació d'autobusos
Actuació 7.4 Estudi d'implantació d'un sistema de control de la DUM
Actuació 7.5 Estudi d'implantació d'un punt de Click&Collect

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

0
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Juliol 2020
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SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

Actuacions Fase III

Actuació 1.5 Pacificació C/Folch i Torres
Actuació 2.3 Remodelació intersecció PPCC - Anselm Clavé

GRANOLLERS

Actuació 2.4 Conversió a sentit únic C/Anselm Clavé
Actuació 2.5 Restriccions pas Sant Baldiri

LLIÇÀ DE VALL

Actuació 3.1 Aparcaments d'intercanvi modal associats al bus
Actuació 3.3 Nous aparcaments de dissusió d'accés al centre
Actuació 3.4 Implementació de punts de recàrrega elèctrica
Actuació 4.1 Augment de l'amplada lliure de les voreres (>1,8 m)
Actuació 5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa - Pinedes
Actuació 5.2 Nou itinerari d'accés a Can Malé
Actuació 5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau
Actuació 5.5 Nou itinerari de connexió amb Granollers
Actuació 5.6 Millora de l'itinerari de connexió amb Lliçà de Vall

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

Actuació 6.4 Implantació d'una estació d'autobusos

0
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ESTUDI DE MOBILITAT
SOSTENIBLE DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Juliol 2020
Escala:

A3: 1/22.500

5

10

20

m

Títol del plànol:
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Actuacions de la fase III (més de 6 anys)
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PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
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Reptes d’un PMUS?
Garantir
l’accessibilitat a
tothom al treball, a
l’escola, al lleure...

Reduir la
contaminació
atmosfèrica i
acústica

Millorar la
seguretat dels
desplaçaments i
reduir
l’accidentalitat

Augmentar
l’eficiència i eficàcia
del transport

Millorar l’ús de
l’espai públic

Un entorn urbà més atractiu i saludable per a la ciutadania
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Reptes d’un PMUS?
Garantir
l’accessibilitat a
tothom al treball, a
l’escola, al lleure...
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Reptes d’un PMUS?
Reduir la
contaminació
atmosfèrica i
acústica

Morts prematures a Espanya a causa de la contaminació?

33.200
% de gent que respira aire massa contaminat a Europa?

90%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de Thurston
validació: https://seuelectronica.diba.cat

49:1600419
Pàgina 257

Reptes d’un PMUS?
Millorar la seguretat
dels desplaçaments
i reduir
l’accidentalitat

▪ Els accidents de trànsit són la 1a causa de
mortalitat entre els joves (15 a 29 anys)
▪ 75% de les víctimes mortals són homes

▪ 3 de cada 4 morts en accidents urbans són vianants, ciclistes o motoristes

?
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Reptes d’un PMUS?
Augmentar
l’eficiència i eficàcia
del transport

▪

El cost econòmic de la congestió a les entrades de
Barcelona s’estima en 385 M€/any.

▪

El transport públic cal potenciar-lo, doncs tot i que de
mitjana les administracions públiques han de cobrir el 60%
del cost d’explotació del transport públic, aporta beneficis
com: la reducció de sinistralitat i mortalitat, eficiència i
racionalitat en l’ús de l’espai viari, universalització de la
mobilitat per a tothom, etc.
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Reptes d’un PMUS?

Millorar l’ús de
l’espai públic

▪

Aproximadament el 65% de l’espai de carrer es destina
al cotxe

▪

El 95% del temps, un cotxe resta estacionat
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Pautes de mobilitat
Mobilitat residents

33.801 desplaçaments/dia

MOTIU DELS DESPLAÇAMENTS

ORÍGEN I DESTINACIÓ

Connexió
21.549
63,8%

2,76 despl/hab

Interns
11.360
33,6%

Externs
892
2,6%

Àmbits de destinació
Granollers
Barcelona
Parets del Vallès
Palau Solità i Plegamans
Altres municipis Vallès
Altres municipis RMB
Altres municipis SIMMB
Municipis fora de la província

Percentatge
23,0%
12,8%
10,3%
9,0%
39,8%
3,3%
1,5%
0,2%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Motiu desplaçament
Absoluts
Tornar a domicili
15.719
Tornada hotel/casa d’altres
46
Treball
4.926
Estudis
1.256
Compres quotidianes
2.564
Compres no quotidianes
191
Metge/hospital
1.125
Visita amic/familiar
543
Acompanyar/recollir/buscar persones
3.520
Gestions treball
195
Gestions personals
1.900
Oci, diversió, espectacles, cinemes, restaurants,1.232
esports
Dinar, sopar, bar, restaurant (no oci)
55
Sense destinació fixe, passejar
487
Segona residència
22
Altres motius
21
Total
33.801

%
46,5%
0,1%
14,6%
3,7%
7,6%
0,6%
3,3%
1,6%
10,4%
0,6%
5,6%
3,6%
0,2%
1,4%
0,1%
0,1%
100,0%
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Pautes de mobilitat
MODES DE TRANSPORT DELS DESPLAÇAMENTS
Mitjà principal
A peu
Bicicleta
Autobús urba
Autobús interurbà
Metro
Renfe Rodalies
Taxi
Total Transoprt públic
Cotxe conductor
Cotxe acompanyant
Moto
Autocar
Altres privat
Total vehicle privat
Total

LLIÇÀ D’AMUNT

Desplaçaments Percentatge
3.024
8,9%
39
0,1%
787
2,3%
644
1,9%
114
0,3%
645
1,9%
54
0,2%
2.244
6,6%
24.992
73,9%
2.824
8,4%
207
0,6%
49
0,1%
422
1,2%
28.494
84,3%
33.801
100%

VALLÈS ORIENTAL
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Diagnosi
VIANANTS i CICLISTES
Més de 3 mil despl. diaris a peu
Menys de 50 despl. diaris en bicicleta

Accessibilitat nuclis urbans

Punts amb inseguretat per
als vianants

Obstacles

Manca continuïtat itineraris

Manca d’amplada lliure de voreres
Inexistent

Passos de vianants

Amplada total insuficient

Pendents superiors al 4%
Distàncies entre nuclis urbans
Manca xarxa ciclable
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Diagnosi
TRANSPORT PÚBLIC
Estat general
• Molt bona cobertura territorial (>80% població)
• 150 parades homogènies, bon estat de conservació
Oferta
• Molt bona oferta urbana (8 línies dia feiner), bona coordinació
• Presència de P&R en parades exprés (alguna millorable)
Demanda
• Demanda molt elevada: 240 mil (2018). Augment del 20% en 2019 (4 primers
mesos)
• Viatges per habitant i any (2018):
Granollers 11,25

Mollet: 9,58

Lliçà d’Amunt: 18,4

Possibles punts a millorar
• Intercanvi parada ajuntament (C/Anselm Clavé i C/Torrent Merdanç)
• Connexions corredors interurbans (Barcelona/Granollers)
• Hub on es connectin tots els serveis de transport públic i la resta de xarxes de
transport sostenible (vianants, bicicletes, patinets, etc.)
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Diagnosi
VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
Jerarquia: en general les vies primàries estan
ben definides i són fàcils d’identificar (vel.,
sentits, prioritat, etc.)

Demanda: Les IMDs són elevades a les vies
principals (>10 mil veh/dia a BV-1602/Anselm
Clavé, BV-1432, C-1415b)

Vials que no compleixen la funció que se’ls presumeix:
• BV-1602/Anselm Clavé: Via de pas intermunicipal en sentit sud en HP (by-pass C-17, rotonda Canovelles)
• Av. dels Països Catalans: Drecera en HP per accedir a la BV-1432
• Sistema C/Francesc Macià – Jaume I – Baronia de Montbui: àmbit escolar, prioritat semafòrica en HP
• Variant de la serra (C/Camí del Turó): “Ronda” per reduir trànsit accés per C/ Francesc Macià
Punts d’inseguretat viària:
• Cruïlla BV-1602 i BV-1432: Estudi DIBA
• Àmbit esplanada Institut C/Torrent Merdanç: “convivència” vianant – vehicle
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Diagnosi
APARCAMENT
Oferta: Hi ha una gran oferta de places lliures,
especialment en bosses
Les places dedicades a PMR i C/D suposen
menys del 2% del total
Les places es concentren al barri de St. Baldiri

Demanda: No hi ha dèficit de places d’aparcament nocturn
per als residents (26%)
Alguna zona mostra ocupació màxima en certes hores del
dia, però no hi ha dèficit global d’aparcament diürn (70%)
RESIDENCIAL (nocturn)

FORÀ (diürn)

Nivells d’indisciplina
Funcionament incorrecte de les zones regulades
Balanç d’estacionament (planejament)
Bosses infrautilitzades
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Diagnosi
PROGNOSI MOBILITAT FUTURA
Grans desenvolupaments que comportaran un canvi en les pautes de mobilitat del municipi
• Augment de la superfície residencial, comercial, equipaments
• Augment de la compacitat al nucli
• Augment de la mobilitat generada
• Desplaçament i/o creació de nous itineraris principals.
Cal planificar les xarxes de manera que es compleixin els criteris del model de mobilitat desitjat
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Objectius
1. Millora de les xarxes

Accessibilitat i connectivitat de les xarxes de vianants i bicicletes en els
diferents barris i urbanitzacions, millora de la xarxa de transport públic, etc.
2. Fluxos de connexió

Incidir en el transvasament modal en els principals vials de connexió a
favor dels modes de transport més sostenibles
3. Objectius específics

1. Millora de l’accés als centres generadors de mobilitat a través de les
diferents xarxes de transport
2. Integració del nou desenvolupament del sector Centre que potenciï els
desplaçaments en modes més sostenibles
3. Pacificació del C/Anselm Clavé
4. Estratègia d’aparcament
5. Implantació de les noves tecnologies en la mobilitat
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Propostes
1. MILLORA DE LES XARXES
Actuacions de millora bàsiques a les xarxes principals dels diferents modes de transport
Vianants
Amplada lliure >1,8
Guals adaptats
Accés PMR
Bicicleta
Continuïtat xarxa ciclable
Aparcaments
Transport públic
Cobertura territorial
Accessibilitat parades
Millora corredors
Millora intercanvi
Vehicles motoritzats
Jerarquia (velocitat, prioritat semafòrica, secció
vials, canvis sentit)
Seguretat viària (Cruïlles, TCAS, PLSV)
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Propostes
2. FLUXOS PER MODES DE TRANSPORT
Aconseguir el traspàs modal en els fluxos de connexió a favor dels modes de transport més sostenibles
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Propostes
3. DESENVOLUPAMENT NOU SECTOR CENTRE
Integració del nou desenvolupament que potenciï els desplaçaments en els modes més sostenibles
VIANANTS I CICLISTES

VEHICLES MOTORITZATS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 271

Propostes
3. PROPOSTES CURT TERMINI (0-6 ANYS)
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Propostes
3. PROPOSTES LLARG TERMINI (MÉS ENLLÀ DE 6 ANYS)
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Propostes
3. PROPOSTES NOVES TECNOLOGIES
Parc Elèctric
Punts de recàrrega, Promoció vehicles i bicicletes
(proves pilot, ordenances fiscals, finançament, etc.)

Z-DUMA
Estratègia telemàtica Càrrega i Descàrrega C-17.
Proves pilot a Vic, Granollers). Digitalització
informació

E-commerce (Click and collect)
Ubicació de punts per devolució de comandes
o i localització del receptor (20%)

APP Transport públic
Millora de la informació donada a l’usuari
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Propostes
3. ESTRATÈGIA APARCAMENT
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Programa d’actuacions
PAQUETS D’ACTUACIONS
1. Millora de l’accés als Centres Generadors de Mobilitat a través de les
diferents xarxes de transport
2. Pacificació del C/Anselm Clavé
3. Nova estratègia d’aparcament d’intercanvi modal

4. Millora de la mobilitat interna dels barris i urbanitzacions
5. Millora de la mobilitat de connexió entre barris i urbanitzacions
6. Millora en la xarxa de transport públic
7. Implantació de millores tecnològiques associades a la mobilitat
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Paquets d’actuacions
1. MILLORA DE L’ACCÉS ALS CGM A TRAVÉS DE LES XARXES DE TRANSPORT
Actuació

Termini (<6
anys, >6 anys)

1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui, d’accés a l’escola Els
Picots, entre l’escola i el C/Anselm Clavé

< 6 anys

2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola Els Picots

< 6 anys

3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà

< 6 anys

4. Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé

< 6 anys

5. Pacificació del vial C/Folch i Torres, d’accés a l’Institut Hipàtia i el Casal de Gent Gran,
entre el C/Aliança i el C/Tenes.

< 6 anys

1.5

1.1

1.2

1.4
1.3
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Paquets d’actuacions
1. MILLORA DE L’ACCÉS ALS CGM A TRAVÉS DE LES XARXES DE TRANSPORT
1.1
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

187.972,77€

De 0 a 3 anys

1.2
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

3.378,55 €

De 4 a 6 anys
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Paquets d’actuacions
1. MILLORA DE L’ACCÉS ALS CGM A TRAVÉS DE LES XARXES DE TRANSPORT
1.3
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

7.672,67€

De 0 a 3 anys
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Paquets d’actuacions
1. MILLORA DE L’ACCÉS ALS CGM A TRAVÉS DE LES XARXES DE TRANSPORT
1.4
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

1. 2.500€
2. 120.000€

De 0 a 6 anys

1.5
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat
1. -6.000
2. 400.000

Període d’implementació
De 0 a 6 anys
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Paquets d’actuacions
2. PACIFICACIÓ DEL C/ANSELM CLAVÉ
Actuació

Termini

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602

<6 anys

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig

<6 anys

2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

>6 anys

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

>6 anys

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui

>6 anys

2.2

2.1

2.5

2.4

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Paquets d’actuacions
2. PACIFICACIÓ DEL C/ANSELM CLAVÉ
2.1

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

150.000 €

De 0 a 6 anys

2.2

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

429.674,25 €

De 4 a 6 anys
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Paquets d’actuacions
2. PACIFICACIÓ DEL C/ANSELM CLAVÉ
2.3
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

1.000€

De 0 a 3 anys

2.4
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

-

Més de 6 anys

Responsables

Altres agents implicats

2.5
Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

-

Més de 6 anys
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Paquets d’actuacions
3. NOVA ESTRATÈGIA D’APARCAMENT

3.3

3.3

3.1

3.2

Actuació
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés

3.3

Termini
<6 any, >6
anys

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

<6 anys

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

>6 anys

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

<6 anys

3.1
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Paquets d’actuacions
3. NOVA ESTRATÈGIA D’APARCAMENT
Paquet d'actuacions

Actuació

3

3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de

Nova estratègia
d'aparcament

Push

Pull

Ajuntament, ATM, Generalitat

Alt

Baix

Alt

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

Ajuntament

Alt

Baix

Alt

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

bus exprés

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle
elèctrics

Paquet d'actuacions

3

Potencial intercanvi

Responsable

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

modal

Més de 6
anys

3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus
exprés
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Nova estratègia
d'aparcament

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

Paquet d'actuacions

3

Actuació
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus
exprés
3.2 Implantació d’aparcament per a autocars

Nova estratègia
d'aparcament

3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

Ajuntament

Diputació

101.500

Generalitat
100.000

3.000
300.000

-

-

-
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Paquets d’actuacions
4. MILLORA DE LA MOBILITAT INTERNA DELS BARRIS I URBANITZACIONS
Actuació

Termini

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

<6 any, >6
anys

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

<6 anys

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable

<6 anys

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

<6 anys

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

<6 anys

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les
propostes previstes a la MPOUM

>6 anys

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

< 6 anys
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Paquets d’actuacions
4. MILLORA DE LA MOBILITAT INTERNA DELS BARRIS I URBANITZACIONS
Paquet d'actuacions

4

Actuació

Push

Pull

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

Ajuntament

Alt

Alt

Mig

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

Ajuntament

Alt

Baix

Baix

Ajuntament

Mig

Mig

Baix

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

Ajuntament

Baix

Alt

Mig

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

Ajuntament

Baix

Baix

Baix

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

Ajuntament

Alt

Alt

Alt

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la
continuïtat de la xarxa ciclable

Millora de la mobilitat
interna dels barris i
urbanitzacions

Potencial intercanvi

Responsable

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

Ajuntament, Generalitat

Alt

Alt

modal

Paquet d'actuacions

4

Actuació

1.500.000

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

50.000

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la
continuïtat de la xarxa ciclable

Millora de la mobilitat
interna dels barris i
urbanitzacions

6.200

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

20.000

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

4

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Diputació

Generalitat

5.000

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

-

Mig

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla

Paquet d'actuacions

Ajuntament

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

50.000

Més de 6
anys

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres
4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats
4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat
de la xarxa ciclable
4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

Millora de la mobilitat
interna dels barris i
urbanitzacions

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau
4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can
Francí. Aplicació de les propostes previstes a la MPOUM

4.7 Millora de la seguretat a l’entorn de la Cruïlla
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS
Actuació

Termini

5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès

<6 anys

5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé

>6 anys

5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

<6 anys

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau

>6 anys

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les
urbanitzacions de llevant

>6 anys

5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La Serra
(Lliçà de Vall) a la Ctra. de Palaudàries

>6 anys

5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera

<6 anys

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b

<6 anys

5.9 Millora a l’entorn del camí de Can Pujals

<6 anys

5.1

5.8
5.9

5.2

5.7

5.5

5.3
5.4

5.6
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS
5.1

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat

Període d’implementació

380.000

Més de 6 anys

5.2

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament
Cost aproximat
1. 500.000€
2. 500.000€

Període d’implementació
Més de 6 anys
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS
5.3

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Privat (Mango)

Cost aproximat

Període d’implementació

150.000€

Més de 6 anys

5.4

Responsables

Altres agents implicats

Generalitat de Catalunya
Cost aproximat

Període d’implementació

2.000.000€

Més de 6 anys
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS

5.5

Responsables

Altres agents implicats

Diputació de Barcelona

Ajuntament

Cost aproximat

Període d’implementació

2.000.000€

Més de 6 anys

5.6
Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de
Parets

Diputació de Barcelona (Pla Zonal)

Cost aproximat

Període d’implementació

900.000€

Més de 6 anys
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS
5.7

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament, Diputació de Barcelona
Cost aproximat

Període d’implementació

47.833,49€

De 0 a 3 anys

5.8
Responsables

Altres agents implicats

Generalitat de Catalunya
Cost aproximat

Període d’implementació

25.000€

Més de 6 anys
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Paquets d’actuacions
5. MILLORA MOBILITAT DE CONNEXIÓ ENTRE BARRIS I URBANITZACIONS

5.9

Responsables

Altres agents implicats

Ajuntament

Diputació de Barcelona

Cost aproximat

Període d’implementació

95.000€

De 0 a 6 anys
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Paquets d’actuacions
6. MILLORA DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
6.1 Millores en l’estat de les parades

<6 anys

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

<6 anys

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

<6 anys

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

>6 anys

6.3

6.4

6.2
6.1
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Paquets d’actuacions
6. MILLORA DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
Paquet d'actuacions

6
Millora de la xarxa de
transport públic

Paquet d'actuacions

6

Responsable

Push

Pull

Potencial intercanvi
modal

6.1 Millores en l’estat de les parades

Ajuntament

Mig

Baix

Baix

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

Ajuntament

Mig

Baix

Mig

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

Ajuntament

Baix

Mig

Baix

Ajuntament, Generalitat

Alt

Baix

Alt

Actuació

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos
Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

6.1 Millores en l’estat de les parades
6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

Millora de la xarxa de
transport públic

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert
6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

Paquet d'actuacions

6
Millora de la xarxa de
transport públic

Actuació
6.1 Millores en l’estat de les parades

Ajuntament

Diputació

Generalitat

800

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

5.000

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

2.500

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

25.000
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Paquets d’actuacions
7. INCORPORACIÓ DE LES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

Paquet d'actuacions

7

Actuació

0 a 3 anys

4 a 6 anys

Més de 6
anys

7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les
facilitats i subvencions actuals
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les

Incorporació de les
innovacions
tecnològiques en l’àmbit
de la mobilitat

restriccions per als pesants
7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la DUM
7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect
7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

Paquet d'actuacions

7

Actuació
7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les
facilitats i subvencions actuals
7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les

Incorporació de les

restriccions per als pesants

innovacions tecnològiques 7.4 Estudi d’implantació d’un sistema de control digital per a la
en l’àmbit de la mobilitat DUM

Ajuntament

Diputació

Generalitat

15.000

7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect

15.000

7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús del transport públic

9.000
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Paquets d’actuacions
RESUM
PAQUET D'ACTUACIONS

ACTUACIÓ
1. Millora de l’espai de vianants al vial C/Baronia de Montbui entre l’escola i el C/Anselm Clavé

1. Millora de l’accés als Centres
2. Creació d’una zona de Petó i Adeu (K&R) davant de l’escola Els Picots
Generadors de Mobilitat a través de
3. Ordenació de l’entorn de l’institut Lliçà
les diferents xarxes de transport
4.Pacificació de la cruïlla entre C/Baronia de Montbui i C/Anselm Clavé

AJUNTAMENT

DIPUTACIÓ

105.000

95.000

GENERALITAT

ESTAT

PRIVAT

200.000

3.500

3.500

90.000

90.000

63.000

60.000

123.000

5. Pacificació del vial C/Folch i Torres entre el C/Aliança i el C/Tenes.

400.000

2.1 Ordenació de la intersecció de les carreteres BV-1432 amb la BV-1602

75.000

75.000

150.000

2.2 Nova vorera a la intersecció entre C/Anselm Clavé i C/Costa de Can Puig

275.000

155.000

430.000

2. Pacificació del C/Anselm Clavé 2.3 Remodelació de la intersecció sud entre Av. Països Catalans i C/Anselm Clavé

400.000

1.000

1.000

2.4 Conversió a sentit únic del C/Anselm Clavé

0

2.5 Restriccions de pas als vehicles al C/Baronia de Montbui
3.1 Aparcaments d’intercanvi modal associats a les línies de bus exprés
3. Nova d'estratègia d'aparcament

TOTAL (€)

3.2 Implantació d’aparcament per a autocars
3.3 Bosses d’aparcaments de dissuasió d’accés al centre

0
102.000

100.000

202.000

3.000

3.000

300.000

120.000

3.4 Implementació de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics

420.000
0

4.1 Augment de l’amplada lliure de les voreres

1.500.000

1.500.000

4.2 Passos de vianants amb els guals adaptats

50.000

50.000

4.3 Implementació de zones de velocitat 30 per garantir la continuïtat de la xarxa ciclable

5.000

5.000

4. Millora de la mobilitat interna

4.4 Conversió a sentit únic de l’Av. dels Països Catalans

7.000

7.000

dels barris i urbanitzacions

4.5 Millora de la sortida del Leroy Merlin a Can Montcau

20.000

20.000

4.6 Desenvolupament del sector Centre amb Can Guadanya i Can Francí. Aplicació de les propostes previstes a
la MPOUM
4.7 Millores a l'entorn de la cruïlla
5.1 Nou itinerari de vianants entre Can Costa i Pinedes del Vallès
5.2 Nous itineraris d’accés a Can Malé
5.3 Millora de l’itinerari de connexió oest a Can Montcau

-

0

50.000

50.000

380.000

380.000

1.000.000

1.000.000

50.000

100.000

5.4 Nou itinerari de connexió est a Can Montcau
5. Millora de la mobilitat de
connexió entre barris i
urbanitzacions

5.5 Nou itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-1432, de connexió amb Granollers i les urbanitzacions de
llevant
5.6 Millora de l’itinerari per a vianants i ciclistes de connexió amb el polígon industrial La Serra (Lliçà de Vall) a la
Ctra. de Palaudàries
5.7 Nou semàfor a la intersecció entre la BV-1432 i el C/Bosc de la Riera

2.000.000
1.950.000

50.000

900.000
24.000

5.8 Millores en la intersecció entra la C-17 i la C-1415b

6. Millora de la xarxa de transport
públic

2.000.000

900.000
24.000

150.000
2.000.000

48.000
25.000

65.000

6.1 Millores en l’estat de les parades

800

800

5.000

5.000

6.2 Estudi de cobertura del servei a Palaudalba

30.000

25.000

5.9 Milores a l'entorn de Can Pujal

95.000

6.3 Conversió a sentit únic del C/Josep Maria Sert

2.500

2.500

6.4 Implantació d’una estació d’autobusos

25.000

25.000

-

0

-

0

7.1 Implantació de nous punts de càrrega elèctrica aprofitant les facilitats i subvencions actuals
7. Incorporació de les innovacions 7.2 Adaptació de les ordenances a les noves tendències
7.3 Actualització de la informació del municipi respecte a les restriccions per als pesants
tecnològiques en l’àmbit de la
mobilitat
Document signat electrònicament.
Firmes
És
còpia
autèntica
de l’original electrònic.
7.4 Estudivàlides.
d’implantació d’un
sistema
de control
digital per a la DUM
7.5 Implantació d’un punt de Click and Collect

-

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Codi Segur de Verificació (CSV): 1c9c0ab879758a721912
Adreça
de validació: https://seuelectronica.diba.cat
7.6 Creació d’una aplicació informàtica per a l’ús
del transport públic
9.000

9.000
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