
 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

• La mobilitat juga un paper molt important en la millora de la qualitat de vida urbana, ja que 
canalitza els fluxos de vehicles i vianants i realitza la repartició de l’espai viari. En un 
plantejament integral de la mobilitat, tenen una importància cabdal les alternatives de 
desplaçament de baixa pressió ambiental, com ara el transport públic i els desplaçaments 
a peu i en bicicleta. La millora de la mobilitat repercuteix també en la disminució de la 
contaminació atmosfèrica i acústica. 

• Segons dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (2001), a Granollers diàriament es 
realitzen molts viatges de residència a l'estudi o treball. Els desplaçaments interns al 
municipi suposen el 36% (20.804 viatges) del total dels desplaçaments per mobilitat 
obligada; d'aquests, el 62% són per treball i el 36% per estudis.  

• Cal remarcar que només el 25% (14.518 viatges) del total dels desplaçaments que es 
realitzen per mobilitat obligada són cap a altres municipis, mentre que Granollers n'atreu 
un 38%. El 81% dels desplaçaments per mobilitat obligada atrets des d'altres municipis cap 
a Granollers es realitzen en transport individual; un 14%, en transport col·lectiu, i tan sols 
un 4% presenten intermodalitat entre transport individual i col·lectiu. 

• Per altra banda, de la Diagnosi de Mobilitat elaborada per a la realització del Pla de 

mobilitat urbana de Granollers, se'n desprèn que el repartiment modal actual de viatges al 
municipi determina una participació del vehicle privat del 69,8%; en els modes a peu i en 
bicicleta, del 25,9%; mentre que el transport públic només hi participa en un 4,3%, a pesar 
de l’excel·lent cobertura urbana que proporciona. 

• Pel que fa als transports públics, cal comentar que el nivell de servei d’autobús per habitant 
s’ha incrementat entre el període 2000-2006 en un 2,48%. Aquest mitjà de transport té una 
bona cobertura per tot el municipi (el 80% de la població hi té accés a menys de 15 minuts) 
tot i que presenta una baixa freqüència de pas en determinats itineraris. 

• L’oferta ferroviària és bona. Al municipi hi ha dues estacions: Granollers-Centre i 
Granollers-Canovelles. A partir de l’auditoria del 2002 que va realitzar RENFE, es valorava 
que l’estació de Granollers-Centre era freqüentada per un total de 15.310 viatgers diaris 
(amb una mitjana de 116 usuaris per tren), mentre que a l’estació de Granollers-
Canovelles el nombre d’usuaris havia disminuït respecte del 1998 a 3.237 viatgers diaris el 
2002 (amb una mitjana de 43 per tren). 

• Bona accessibilitat a la xarxa de comunicacions general. 

• Quant a la xarxa viària urbana, hi ha mancances pel que fa a la connexió est-oest. 

• Al centre de Granollers, on es concentren la majoria dels desplaçaments a peu, hi ha força 
voreres amb una amplada inferior a 1,5 metres. 

• L’Ajuntament ha impulsat el Pacte per la mobilitat i el Pla de mobilitat urbana en què es 
proposa l’ampliació dels espais d’ús exclusiu per a vianants i la millora dels carrers que 
accedeixen a aquestes zones per fer-les segures per als desplaçaments a peu. També es 
proposa l’adequació d’itineraris escolars segurs. 



 

• Ús molt baix de la bicicleta, inferior a l’1% del total de desplaçaments. Hi ha manca de 
continuïtat en itineraris per a bicicleta.  

• El 1997, per encàrrec de l’Ajuntament, es va realitzar un estudi de planificació d’una xarxa 
funcional i de lleure d’itineraris en bicicleta per Granollers, en el qual se'n van establir tres 
tipus: urbana,  periurbana i de connexió amb els municipis de l’entorn. El 1998 va 
començar la senyalització de la major part dels camins de la xarxa periurbana i de 
connexió intermunicipal, i l’habilitació d’una ruta urbana. El recorregut d’aquesta ruta 
preveia 2,7 quilòmetres amb el primer itinerari bici de la ciutat: del carrer del camp de les 
Moreres, cap a la plaça de la Constitució i fins a l’estació de rodalies de Granollers-Centre. 

• Actualment hi ha 20 km d’itineraris senyalitzats per a bicicleta; d'aquests, uns 14,9 km són 
externs al nucli urbà (camins o pistes rurals) i la resta (2,7 km) va per sobre vorera en el 
perímetre centre-sud de la ciutat, mentre que l’itinerari posat en marxa l’any 2005 per 
enllaçar l’estació de Granollers-Centre amb la plaça de la Porxada ocupa 2.3 km. 

• El proper mes de gener entrarà en funcionament l'Ambicia't, un servei de préstec de 
bicicletes públiques per als desplaçaments interns de la ciutat. Actualment està en fase de 
proves. L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) en subvenciona la implantació. L'augment de 
l'ús de la bicicleta beneficiarà la mobilitat, el medi ambient, la seguretat viària i l'ús de 
l'espai públic. 

• El prototip de bicicleta que es llogarà és l'Urbikes, fabricada per l'empresa Modular. Es 
tracta d'un vehicle sòlid, pensat per haver-hi de fer un manteniment mínim, ja que no té 
cadena ni plats ni cablejat de frens (es frena amb contrapedal) ni càmeres d'aire a les 
rodes (que funcionen amb un compost de goma al qual no afecten les punxades). El pes 
de la bicicleta és d'uns 25 quilos, i disposa d'un canvi amb 8 marxes, un seient regulable, 
un llum que s'encén sempre que la bici està en funcionament i un cistellet a la part 
davantera. La bicicleta està construïda amb peces originals que, en principi, no són 
reutilitzables en qualsevol altre model convencional, fet que pot ajudar a disminuir-ne els 
possibles robatoris. 

• En la fase de proves hi haurà cinc punts d'ancoratge repartits per la ciutat: a la plaça de 
Folch i Torras, al carrer de la Princesa (cantonada amb el carrer de Sant Josep), a les 
places de la Corona, de Sant Miquel i a la de Serrat i Bonastre. En un principi, el servei 
funcionarà per a abonats, que pagaran un preu anual per disposar de la targeta i una 
quantitat en funció del temps que utilitzin el servei. 

• Per tal de facilitar l'ús de les bicicletes, s'han previst diverses accions. Entre les més 
destacades hi ha la creació de la “Zona 30”, una àrea delimitada i adequadament 
senyalitzada de la ciutat on la velocitat màxima permesa als vehicles que hi circulin és de 
30 km/hora. La Zona 30 no és exclusiva per a vianants, però està pensada per aconseguir 
que els carrers que la conformen es converteixin en “vies d’estar” en contraposició a les 
“vies de passar”, que són les que han de portar la major part del trànsit. La Zona 30 forma 
part d’una política general de mobilitat sostenible que afavoreix els desplaçaments a peu i 
en bicicleta. Fa compatible l’ús del vehicle privat amb la resta dels modes de 
desplaçament, ja que, a causa de l'escassa diferència entre la velocitat màxima permesa i 
l'habitual de la bicicleta en l’entorn urbà, no es considera necessària la creació de carrils 
segregats. La moderació de la velocitat disminueix la contaminació acústica i l'atmosfèrica 
de la ciutat i, per tant, millora les condicions de vida de les persones que s’hi mouen. 

• En general, no hi ha dèficit d’aparcaments residencials, però sí una utilització baixa dels 
aparcaments públics fora de la calçada per les característiques del sistema de tarifes. 

• El trànsit motoritzat és la principal font de soroll al nucli urbà de Granollers. 

• L’estudi realitzat pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona indica que 
Granollers és una zona amb influència del trànsit on es detecten compostos que superen 



 

 

els llindars màxims, com ara els diòxids de nitrogen, relacionats directament amb l’excés 
de l’ús dels vehicles privats. 

• A partir de l’avaluació de la qualitat de l’aire de Granollers mitjançant l’Índex Català de la 
Qualitat de l’Aire (ICQA), es va determinar que aquesta oscil·la entre acceptable i 
satisfactòria al llarg de l’any 2007. 

• La ciutat de Granollers es troba dins de les ciutats catalanes amb alerta per la seva 
elevada concentració de partícules en suspensió (PM10) a l'atmosfera. Del 2005 al 2007 
s’han superat 88, 89 i 75 dies respectivament els límits establerts. 

• D’acord amb el Pla d’actuació associat a la declaració de zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric (ZPEAA) pel que fa als contaminants diòxid de nitrogen i partícules en 
suspensió, corresponent a diferents municipis de les comarques del Barcelonès, Vallès 
Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat, aprovat mitjançant el Decret 226/2006, tots els 
municipis inclosos en l’àmbit d'aquest Pla han de redactar el seu PMU. El municipi pertany 
a la zona de protecció especial per al contaminant partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10) i, per tant, la redacció del PMU és obligatòria. Granollers és la 
primera ciutat de Catalunya que ha elaborat un Pla de mobilitat, complint la Llei de 2003, i 
el 30 d’octubre el Pla es trobava en fase d’aprovació inicial. 

• Una de les principals fonts de contaminació per partícules és el trànsit, el qual produeix un 
50% de la contaminació atmosfèrica. 

• De l’Informe de sostenibilitat ambiental del Pla de mobilitat urbana de Granollers, 
subratllem la part de l’estudi de la contaminació acústica a causa del transport, que s’ha 
elaborat a partir del treball Avaluació dels nivells de soroll dels carrers del municipi de 
Granollers, el qual no ha realitzat mesuraments, sinó que modelitza les emissions sonores 
a partir de les dades de la intensitat viària i de la geometria dels carrers. D’acord amb 
aquest treball, la situació actual estimada de la contaminació acústica a Granollers es 
resumeix en els punts següents:  

• Es constata una correlació estreta entre les intensitats viàries i els nivells sonors més 
elevats. S’observa que els punts amb intensitat mitjana horària (IMH) per sobre de 1.500 
veh./h presenten nivells sonors superiors a 75 dB(A). 

• Els nivells sonors més desfavorables (per sobre de 75 dB(A)) es troben a les vies 
primàries, especialment la ronda i les d’entrada al nucli urbà.  

Existeixen nivells sonors superiors a 70 dB(A) a les vies de connexió amb les carreteres 
interurbanes. 

• La qualitat dels nivells sonors queda molt condicionada per la presència de les traces de 
les antigues carreteres interurbanes que creuaven el municipi. 

 


