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1 INTRODUCCIÓ  
 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI  
 
El present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada pel desenvolupament del Pla de Millora Urbana del sector PE4 “Zona Central. 
Subsector Nord“ previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès. 
 
L’estudi s’ha dut a terme seguint els requeriments del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 

1.2 ÀMBIT D’ESTUDI  
 
L’informe de mobilitat abarca l’àmbit d’actuació del Pla de Millora Urbana, situat en el tram 
central de l’Avinguda Catalunya. Es tracta d’un àmbit discontinu, amb una superfície total de 
68.444 m², format per dues peces de sòl: la de major dimensió amb 63.237 m², està situada a 
llevant de l’avinguda de Catalunya i en contacte amb l’espai fluvial del riu Tenes, al nord limita 
amb el barri de l’escorxador i al sud pel primer subsector desenvolupat del mateix sector “zona 
central”. La segona peça de sòl, amb de 5.207 m², està situada entre el col•legi Lluís Piquer i 
l’avinguda de Catalunya. 
 

Àmbit d’estudi 
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1.3 OBJECTIU DEL PLA DE MILLORA URBANA  
 
El Pla de Millora Urbana (PMU) “Zona Central. Subsector Nord” té com a objectiu completar el 
desenvolupament del sector de planejament  “PE.4 – Zona Central” previst al Pla General 
d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès. 
 
El desenvolupament del sector suposa una doble oportunitat estratègica. En primer lloc per 
tractar-se d’un àmbit que proposa la transformació d’un conjunt d’activitats industrials obsoletes 
que han quedat aïllades i envoltades per teixits fonamentalment residencials i en segon lloc, 
perquè es tracta d’un àmbit que per la posició privilegiada ha de permetre articular les 
continuïtats urbanes entre els teixits urbans del municipi i alhora facilitar les relacions d’aquests 
amb el futur parc fluvial del riu Tenes. 

1.4 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport 
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la 
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de 
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre 
de 2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei. 
 
En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la 
necessitat d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la 
ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el mínim 
impacte ambiental possible. 
 
A l’àmbit municipal, l’ajuntament de Parets del Vallès va elaborar la seva Agenda 21 l’any 2002. 
A partir dels continguts de la memòria descriptiva i de la diagnosi ambiental es va realitzar un 
pla d’acció de l’Agenda 21 local que defineix quatre grans línies d’actuació. Una d’aquestes fa 
referència a la mobilitat sostenible i segura: línia estratègica 3 - Creació d’infraestructures i 
promoció del transport públic, a peu i en bicicleta, pels carrers de Parets del Vallès: via 
Eixample - nucli antic. 

2 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL  
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI  
 

2.1.1 TERRITORI I POBLACIÓ  

 
El terme municipal de Parets del Vallès està situat al sud-oest de la comarca de Vallès Oriental. 
Es troba a 7 km de Granollers i a 23 km de Barcelona, i a una altura de 98 metres per sobre del 
nivell del mar.  
 
La població del municipi el 2009 era de 17.632 habitants distribuïts en una extensió de 9,1 Km2. 
El seu pes poblacional en el conjunt de la comarca és del 4,47% en població i de l’1,07% en 
superfície. La densitat de població de Parets del Vallès és de 1.933,3 habitants/km2, xifra molt 
superior a la de la comarca, que és de 463,1 habitants/km2. 
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Població dels municipis del Vallès Oriental al 2009. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
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2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS  
 

2.2.1 EMQ 2006 

 
La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006. Segons aquesta font de dades es 
realitzen diàriament a Parets del Vallès 95.514 viatges/dia: 43.894 viatges/dia interns al 
municipi, 25.795 viatges/dia interurbans amb origen a Parets del Vallès i 25.825 viatges/dia 
interurbans destinació a Parets. 
 
La mobilitat urbana es realitza majoritàriament a peu (48%), tot i que el cotxe té un pes similar 
(44%) que pot ser degut a la separació del centre urbà. El transport públic urbà té una quota del 
3%, l’autobús d’empresa i/o transport escolar del 2% i gairebé un 3% per altres modes. 
Aquesta enquesta té en compte els viatges a peu de menys de 5’. 
 
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (82%), un 7% en ferrocarril, 
un 1,8% en autobús i un 1% a peu; el 8% restant es realitza en altres modes. 
 

Repartiment modal de la mobilitat total a Parets del Vallès. Font: EMQ 2006 
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La major part de desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o 
destinació a Mollet del Vallès, Granollers, Barcelona o Lliçà de Vall.  
 
La gràfica següent mostra el repartiment modal entre Parets i les principals ciutats amb major 
fluxos: segons l’EMQ 2006, el cotxe és el mode principal per a totes les destinacions, amb una 
quota al voltant del 85%, excepte amb Barcelona, on el mode ferroviari té un pes més rellevant 
(38%). L’autobús té una quota del 5% amb els desplaçaments amb OD Mollet del Vallès, del 
4% amb Granollers i del 3% amb Barcelona. Un 5% dels desplaçaments amb OD Mollet del 
Vallès es realitzen a peu. 
 
Repartiment modal dels desplaçaments entre Parets del Vallès i les principals destinacions (amb dades de l’EMQ 2006) 
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Els motius de desplaçament dels residents de Parets del Vallès es distribueixen amb el mateix 
pes entre els viatges obligats i els no obligats, essent urbans el 48% dels desplaçaments 
obligats dels residents. Pel que fa als desplaçaments no obligats dels residents, el 72% són 
interns al municipi. 

2.2.2 EMO 2001 

 
L’Enquesta de Mobilitat Obligada de 2001 (EMO a partir d’ara) és la darrera font de dades 
disponibles de mobilitat amb mostra universal perque va lligada la cens d’habitants. És per això 
que s’exposa, tot i que l’anàlisi del present EAMG es basa en l’EMQ 2006.  
 
Segons l’EMO 2001 els residents de Parets realitzen 10.050 viatges per mobilitat obligada 
(primer viatge al dia sense comptar les tornades), 7.286 dels quals per motiu de treball i 2.764 
per estudis.    
 
Dels desplaçaments realitzats per treball, un 35% són interns al municipi, mentre que els 
viatges intramunicipals per estudis representen un 85% del total de desplaçaments realitzats 
per aquest motiu pels menors de 16 anys, i un 31% pels majors de 16 anys. 
 
El vehicle privat és el mode de transport més utilitzat per realitzar els desplaçaments tant 
interns com externs per motiu de treball; els desplaçaments per motiu d’estudi dels menors de 
16 anys es realitzen majoritàriament a peu, mentre que els desplaçaments per motius d’estudi 
de majors de 16 anys es realitzen en vehicle privat, amb tren o a peu.  
 
El mode a peu i el mode cotxe privat  s’usen per igual a l’hora de fer els desplaçaments interns. 
El vehicle privat s’utilitza més en els desplaçaments per treball, mentre que el mode a peu és el 
més utilitzat pels estudiants. 
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Repartiment modal de la mobilitat obligada intramunicipal. Font: EMO 2001 

  Treball Estudi <16 anys Estudi >16 anys 
Vehicle privat 61% 14% 15% 
Autobús 3% 25% 4% 
Ferrocarril 1% 0% 2% 
Motocicleta 3% 0% 4% 
Bicicleta 0% 0% 0% 
A peu 24% 60% 70% 
Altres 1% 0% 0% 
No es desplaça 7% 0% 4% 

 
Pel que fa als desplaçaments que es realitzen des del municipi, els que es realitzen per motiu 
de treball utilitzen en un 82% el vehicle privat i un 14% el transport públic (bus o tren). Els 
desplaçaments per motiu d’estudi utilitzen el transport públic, amb una quota del 36% pels 
estudiants menors de 16 anys, lleugerament per sota de la quota del vehicle privat (46%). La 
quota d’utilització del transport públic (bus + tren) és major per els estudiants majors de 16 
anys, amb un 64%; el 33% dels desplaçaments interurbans dels estudiants residents  majors 
de 16 anys es fa en vehicle privat. 
 

Repartiment modal de la mobilitat obligada intermunicipals des de Parets del Vallès. Font: EMO 2001. 
 Treball Estudi <16 anys Estudi >16 anys 

Vehicle privat 82% 46% 33% 
Autobús 5% 34% 18% 

Modes ferroviaris 9% 2% 46% 
Motocicleta 2% 0% 2% 

Bicicleta 0% 0% 0% 
A peu 1% 18% 0% 
Altres 0% 0% 1% 

 
Com en els desplaçaments des de Parets, els desplaçaments cap a aquest municipi per motiu 
de treball es realitzen en un 82% en vehicle privat i un 14% en transport públic col•lectiu. Els 
desplaçaments per motiu d’estudi utilitzen el transport públic, amb una quota del 16% pels 
estudiants menors de 16 anys, per sota de la quota del vehicle privat (51%). La quota 
d’utilització del transport públic (bus + tren) és major per els estudiants majors de 16 anys, amb 
un 55%; el 31% dels desplaçaments interurbans dels estudiants residents  majors de 16 anys 
es fa en vehicle privat. 
 

Repartiment modal dels desplaçaments cap a Parets del Vallèsl per mobilitat obligada. Font: EMO 2001. 
  Treball Estudi <16 anys Estudi >16 anys 

Vehicle privat 82% 51% 31% 
Autobús 8% 16% 15% 

Modes ferroviaris 6% 0% 40% 
Motocicleta 2% 0% 5% 

Bicicleta 0% 0% 0% 
A peu 1% 33% 7% 
Altres 0% 0% 3% 

 
El percentatge de desplaçaments per treball que es queden al municipi és del 49,4%, mentre 
que els que surten fora tenen com a principal destinació Sant Celoni (13% dels 
intermunicipals), Llagostera (13%) , Arbúcies (11%) i Sant Feliu de Buixalleu (11%). 

2.3 ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI AMB VEHICLE PRIVAT  
 

2.3.1 ACCÉS AL MUNICIPI  

 
La C-17 travessa el municipi de nord a sud per l’oest del terme i connecta amb l’AP-7 al sud, ja 
en el municipi de Mollet del Vallès. Un tram de l’AP-7 transcorre per dins del municipi, per la 
banda sud, on connecta amb la C-33. 
 
Des de la C-35 s’accedeix al municipi per l’est, fins a l’Avinguda de Francesc Macià, que 
connecta amb el centre de Parets (barri antic). Dues vies locals de la Diputació passen també 
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per l’interior del municipi de Parets, la BV-1604 que travessa el terme de nord a sud (Avinguda 
Catalunya) i la BV-1605, a través de la qual s’accedeix pel nord-oest fins al barri antic on 
connecta amb la BV-1604. 
 

Xarxa viària a l’àmbit de Parets del Vallès. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
 
 
Des de la xarxa bàsica, Parets del Vallès compta amb els següents accessos principals: 
 

- Pel nord-est l’accés es fa a través de la C-35 i la C-17. La C-155 connecta pel nord 
amb la BV-1604 i amb la BV-1604 per l’oest, dos vies d’accés a la banda nord del 
municipi (barri antic). 

 
- Pel sud, l’accés es fa a través de la C-17 que connecta amb l’Avinguda de Catalunya. 

 
Des de l’AP-7 s’agafa la sortida 15 en direcció a la C-17 per accedir pel sud, o bé la sortida 14 
en direcció la C-17 Parets per accedir pel nord. En sentit contrari, s’agafa la C-17 en direcció 
l’AP-7 Lleida – Tarragona o Mollet del Vallès. 
 

2.3.2 ACCÉS AL CASC URBÀ 

 
Les principals artèries del municipi de Parets del Vallès són les següents: 
 

• Av. Catalunya (travessa longitudinalment el municipi) 
• Carrer Sant Antoni (carrer transversal d’accés i sortida al barri antic pel nord-oest) 
• Av. Lluís Companys (connecta les dues vies anteriors, i envolta el barri antic pel sud-

oest) 
• Av. Francesc Macià (eix transversal que distribueix l’accés i la sortida des de la C-17 i 

la C-35 cap i des del barri antic de Parets) 
• Carrer Pau Casals (carrer transversal que connecta amb l’Eixample Industrial) 
• Carrer del Congost (carrer transversal que connecta el sud del barri de l’eixample amb 

els polígons industrials del sud-es: Polígon Sector Mollet i Polígon Can Magarola) 
 
L’actual BV-1604 (Avinguda Catalunya) en el seu tram pel sector del PMU sector PE4 
“subsector nord”, té una IMD de 8.012 vehicles/dia, dels quals un 5,9% són vehicles pesants 
(Font: Mapa de trànsit del 2008. MCRIT-DPTOP). L’aforament situat en aquesta carretera 
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indica que el seu trànsit en l’H1001 és del 6,36% de l’IMD. Aplicant aquest percentatge, la 
intensitat de trànsit en l’H100 és de 509 veh./hora i, per tant, el seu nivell de servei és inferior a 
C segons el Highway Capacity Manual (2000). D’altra banda, l’Av. de Francesc Macià, és l’eix 
principal per accedir a la C-17 des de Parets del Vallès. L’IMD d’aquesta es via és de 13.385 
vehicles/dia, dels quals 3.481 vehicles/dia són pesants. Aplicant el factor d’hora 100 del 8%, 
s’obté que el nombre de vehicles en aquesta hora és de 1.071 veh/hora i, per tant que el seu 
nivell de servei és C. 
 
El següent mapa presenta els volums de trànsit de la xarxa viària propera a l’àmbit d’estudi: 

 
Intensitat Mitjana Diària 2008 a la xarxa viaria propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/DPTOP 
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2.4 ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI EN TRANSPORT PÚBLIC 
COL·LECTIU  

 

2.4.1 AUTOBÚS URBÀ 

 
El municipi de Parets del Vallès disposa de servei de transport públic urbà conformat per una 
línia circular que uneix el barri antic amb l’eixample. El servei funciona de dilluns a divendres 
(en agost també dóna servei en dissabtes) amb una oferta diària de 42 expedicions, entre les 
7:15 del matí i les 20:00 del vespre. La freqüència de pas de la línia d’autobús urbà és de 15 
minuts entre 7:45 i 12:45 en període de matí i entre 16:15 i 19:15 en període de tarda. Durant el 
migdia, la freqüència es redueix a 30 minuts. 
 
El transport urbà es realitza amb un autobús amb una capacitat total d’aproximadament 30 
places (22 sentats i 7 de peus), l’oferta horària de matí i de tarda és de 120 usuaris/hora, 
mentre que en horari de migdia l’oferta és de 60 usuaris/hora. 
 
A partir del treball de camp realitzat, es té com a referència el valor d’ocupació del vehicle en 
hora punta de matí (8 - 9h). En dia feiner aquest valor és d’aproximadament el 30%; els dies de 
mercat, però, s’incrementa tot i que sense arribar mai a una ocupació molt elevada. 
 

                                                      
1 La intensitat de trànsit de l’hora x és aquella que només és superada durant x hores de l’any. Sol adoptar-se l’Hora 
100 com a indicador de referència. 
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Mapa del recorregut de la xarxa  d’autobús urbà de Parets del Vallès. Font: Ajuntament de Parets del Vallès 

 
 

2.4.2 AUTOBUSOS INTERURBANS 

 
El municipi de Parets del Vallès està servit per les següents línies d’autobús interurbà: 
 
Granollers – Parets del Vallès – Bellaterra (UAB) (Sagalés): circula de dilluns a divendres en 
període lectiu segons el calendari universitari. Aquesta línia té tres expedicions diàries per 
sentit, una al matí, una al migdia i una altra a la tarda. Tots tres serveis surten de l’estació 
d’autobusos de Granollers i tenen parada a l’Av. de Catalunya – Pedra Diable (la més propera 
a l’àmbit del PMU) i, posteriorment a l’estació ferroviària de Parets. El recorregut total és de 50 
minuts.  
 
Mollet – Parets – Lliça de Vall – Granollers (Sagalés): circula diàriament, amb variacions de 
l’oferta en funció del dia. De dilluns a divendres feiners hi ha una oferta de 20 expedicions per 
sentit des de les 6:55 h fins a les 21:45h en direcció Granollers i des de les 6:25h fins a les 
21:15 en sentit Mollet. En hora punta de matí (de 7h a 8h, o bé de 8h a 9h) hi ha una oferta de 
2 expedicions per sentit. En divendres s’incrementa l’oferta en dues expedicions/dia per sentit 
que arriben a Barcelona (Fabra i Puig) i els dijous o dies de mercat a Granollers hi ha una altra 
expedició des de Parets fins a Granollers. Els dissabtes i diumenges hi ha 6 expedicions en 
sentit Granollers i 7 expedicions en sentit Mollet; en ambdós casos, hi ha dues expedicions que 
arriben/surten a/de Barcelona. Els dissabtes feiners s’incrementa l’oferta en una expedició per 
sentit. La freqüència del servei varia en funció de les hores del dia: entre 30 minuts i 1 hora pel 
matí, al migdia cada 30 minuts de mitjana, i per la tarda un servei per hora. Aquesta línia fa 
quatre parades al municipi de Parets del Vallès (Plaça de la Vila, Av. Catalunya - Pedra del 
Diable, Av. Catalunya - Dos de Maig i Avinguda Estació). El recorregut total (de Mollet a 
Granollers) és de 30-35 minuts. 
 
Granollers – Parets – Polinyà (Sagalés): aquesta línia només circula els dijous (exceptuant 
l’agost) amb una expedició per sentit pels matins. Al municipi de Parets del Vallès fa parada a 
la Plaça de la Vila i a l’Av. Catalunya - Pedra del Diable. El recorregut total és de 35 minuts. 
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Bus exprés de la Vall del Tenes (Sagalés): aquesta línia ofereix quatre tipus de serveis de 
dilluns a divendres no festius (tampoc durant el mes d’agost):  
 

− bus exprés directe a Barcelona per autopista (directe entre Parets i Barcelona per la C-
33 i només realitza les parades indicades): ofereix 10 expedicions/sentit, quatre de les 
quals inicien el seu recorregut a Riells en sentit Barcelona i dues expedicions en sentit 
Riells; la resta connecten Bigues amb Barcelona. L’oferta en sentit Barcelona és de 5 
expedicions/matí, 1 expedicions/migdia i 4 expedicions/tarda; en sentit Bigues l’oferta 
és de 4 expedicions/matí, 1 expedicions/migdia i 5 expedicions/tarda. A Parets del 
Vallès fa una parada al camp de futbol. El recorregut total (de Riells a Barcelona – 
Sagrera) és de 54 minuts.  

 
− bus bàsic per autopista: ofereix 12 expedicions/sentit des de Riells fins a Barcelona 

(Sagrera), exceptuant les dues primeres expedicions del matí en sentit Barcelona, que 
inicien el seu recorregut a Lliçà d’Amunt. L’oferta en sentit Barcelona és de 7 
expedicions/matí, 2 expedicions/migdia i 3 expedicions/tarda; en sentit Riells l’oferta és 
de 6 expedicions/matí, 3 expedicions/migdia i 3 expedicions/tarda. A Parets del Vallès 
fa una parada a la Plaça de la Vila. El recorregut total és de 1 hora i 5 minuts. 

 
− bus amb final Parets: ofereix 3 expedicions/dia des de Bigues fins a Parets (una al 

migdia i 2 a la nit) i una expedició/dia al matí des de Riells; en sentit contrari ofereix 2 
expedicions/dia fins des de Parets fins a Bigues, ambdues a primera hora del matí. A 
Parets del Vallès fa una parada a la Plaça de la Vila. El recorregut total és 
d’aproximadament 30 minuts. 

 
− bus bàsic per carretera: en sentit Barcelona ofereix 23 expedicions/dia, 16 expedicions 

inicien el seu recorregut des de Lliça de Vall i 7 expedicions l’inicien a Lliçà d’Amunt. En 
període de matí hi ha una oferta d’11 expedicions (des de les 6:42h fins a les 12:42h), 
al migdia hi ha una oferta de 5 expedicions (des de les 13:12h fins a les 15:42h) i en 
període de tarda l’oferta és de 7 expedicions (des de les 16:12h fins a les 20:12h). De 
Parets a Barcelona hi ha un servei cada 30 minuts. En sentit contrari aquesta línia 
ofereix 23 expedicions/dia, 15 expedicions finalitzen el seu recorregut a Lliça de Vall i 8 
expedicions el finalitzen a Lliçà d’Amunt. En període de matí hi ha una oferta de 9 
expedicions (des de les 7:25h fins a les 12:10h), al migdia hi ha una oferta de 5 
expedicions (des de les 13:10h fins a les 15:40h) i en període de tarda l’oferta és de 9 
expedicions (des de les 16:10h fins a les 21:45h). De Mollet a Barcelona hi ha un servei 
cada 15 minuts. A Parets del Vallès fa una parada a la Plaça de la Vila. El recorregut 
complet és de 49 minuts i el recorregut fins a Lliçà de Vall és de 43 minuts. 

 
Lliçà d’Amunt – Lliçà de Vall – Parets – Mollet – Barcelona (Sagalés): aquesta línia consta de 
dilluns a divendres feiners de 49 expedicions/dia en sentit Barcelona i de 48 expedicions/dia en 
sentit Lliçà d’Amunt, de les quals 24 expedicions per cadascun dels sentits tenen origen 
/destinació Santa Eulàlia de Ronçana, l’Atmella i/o Bigues i Riells. Una part dels serveis oferts 
estan inclosos en la línia La Vall del Tenes Exprés, de manera que si es descompten, l’oferta 
passa a ser de 35 expedicions/dia en sentit Barcelona (de 5:18h del matí a 20:06h del vespre) i 
de 36 expedicions/dia en sentit Lliçà d’Amunt (de 6:10h del matí a 20:10h del vespre). Aquesta 
línia consta de 12 serveis per autopista en sentit Barcelona i de 13 serveis per autopista en 
sentit Lliçà d’Amunt. Aquest servei amb OD Barcelona (Sagrera) - Lliçà d’Amunt té un temps de 
recorregut d’aproximadament 45 minuts. Només dues expedicions al dia per cadascun dels 
sentits arriben al Psg. Sant Joan de Barcelona. El recorregut majoritari per carretera és Lliçà de 
Vall – Barcelona (Sagrera) amb un temps total de 43 minuts.  
En dissabtes i diumenges l’oferta és de 15 expedicions per sentit, de les quals 10 en sentit 
Barcelona i 11 en sentit Lliçà de Vall tenen origen / destinació Santa Eulàlia de Ronçana, 
l’Atmella i/o Bigues i Riells. Així mateix, 5 expedicions per sentit inicien / finalitzen el seu 
recorregut a Lliçà de Vall. 
 
Barcelona – Mollet – Parets – Lliçà – Riells (Sagalès): sense considerar els serveis inclosos en 
el servei de Bus Vall del Tenes Exprés, aquesta línia ofereix 12 expedicions/dia Barcelona – 
Riells, 2 expedicions/dia Parets – Bigues i 1 expedició/dia Barcelona – Lliçà de Vall. En sentit 
contrari l’oferta és de 9 expedicions/dia Riells – Barcelona, 3 expedicions/dia Bigues – Parets i 
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1 expedició/dia pels següents orígens / destinacions: Riells – Parets, Ametlla – Parets, Lliçà de 
Vall – Barcelona i Lliçà d’Amunt – Barcelona. Al municipi de Parets aquesta línia fa parada a 
l’Ajuntament.  
 
Els horaris en detall s’adjunten en l’annex 2 d’aquest document. 

2.4.3 TRANSPORT INTERURBÀ FERROVIARI  

 
El municipi de Parets del Vallès disposa d’una estació de ferrocarril d’Adif, on paren els serveis 
de rodalies de la línia R3 Hospitalet del Llobregat – Vic. Aquesta es localitza al sud del nucli 
urbà, a l’Avinguda de l’Estació, a 1 Km aproximadament del sector sud del PMU. 
 

Estació de trens a Parets del Vallès. Font: www.trenscat.cat 

 
 
En dia feiner hi ha 37 expedicions en sentit Vic (de 5:21h a 23:01h) i 39 expedicions en sentit 
l’Hospitalet del Llobregat (de 5:17h a 22:29h). La freqüència dels serveis és de 30 minuts de 
mitjana. 
 
L’oferta en dissabtes i festius és de 23 expedicions/dia en sentit Vic i de 25 expedicions/dia en 
sentit l’Hospitalet del Llobregat, de 6:53h a 22:41h en sentit Vic i de 5:17h a 22:03h en sentit 
l’Hospitalet. La freqüència dels serveis s’incrementa fins a 40 minuts de mitjana. 
 
L’estació disposa d’un espai destinat a P&R, amb una capacitat total d’aproximadament 100 – 
115 places per l’estacionament de turismes. 
 

2.5 ITINERARIS DE BICICLETES  
 
Actualment el municipi de Parets del Vallès disposa d’alguns trams de carril bici juntament amb 
camins rurals (Font: Ajuntament de Parets del Vallès). En total s’han comptabilitzat gairebé 2 
km dels primers i al voltant de 4 km dels segons. 
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Carrils bici actuals a Parets del Vallès. Font: Ajuntament de Parets del Vallès 

 
 

L’Ajuntament de Parets va realitzar un estudi a l’any 2006 en relació a l’infraestructura del 
municipi pels desplaçaments en bicicleta en el que es proposaven les següents actuacions: 
 

Proposta de carrils bici a Parets del Vallès. Font: Ajuntament de Parets del Vallès 

 
 

Les propostes amb un grau de prioritat superior pel que fa als itineraris de bicicleta fan 
referència als següents punts: 
 

− Connexió del barri antic amb el barri de l’eixample a través de l’Av. Lluís Companys i el 
carrer Mercè Rodoreda 
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− Creació d’un itinerari per a bicicletes al carrer Pau Casals que connectin amb 
l’Eixample Industrial des de l’Av. Espanya. 

− Creació d’una vorera bici a l’Av. Francesc Macià que connecti amb el Passeig Fluvial. 
− Creació d’un carril bici en el carrer Montserrat Roig que connecti amb Ernest Lluch i, 

arribi a l’Eixample Industrial. 
− Crear zones de prioritat pels vianants a l’av. Espanya i el carrer Sant Mateu pels quals 

pot coexistir la bicicleta amb el vehicle motoritzat. 
 

3 PROPOSTA D’ORDENACIÓ  
 

3.1 CRITERIS D’ORDENACIÓ  
 
El Pla proposa una ordenació capaç de contribuir a la cohesió física i funcional del centre 
històric i l’eixample de la ciutat. D’una banda, garantint la continuïtat de l’espai carrer, estenent i 
acompanyant el passeig i el recorregut peatonal en dues direccions: la longitudinal al llarg de 
l’Avinguda Catalunya, i el transversal, en direcció al futur parc fluvial del riu Tenes garantint la 
permeabilitat del sector com àmbit d’accés al parc. D’altra banda, incorporant la major barreja 
d’usos i funcions, de manera que el Pla proposa destinar part de l’edificabilitat del sector per a 
usos no residencials, fonamentalment comercial.  
 
El Pla planteja un esquema viari estructurat a partir de l’eix de l’Avinguda Catalunya, 
reconeixent el seu valor com a principal eix viari de la ciutat i alhora amb la voluntat de 
potenciar els seus atributs urbans a través dels quals s’ha de fonamentar la continuïtat i 
cohesió entre l’eixample i el centre històric. 
 
Complementàriament, es traça un nou eix a llevant com a perllongament del tram del carrer 
Ernest Lluch ja urbanitzat en el subsector sud. Aquest eix, en contraposició al traçat orgànic de 
l’Avinguda Catalunya es defineix amb una geometria rectilínia amb l’objectiu d’establir un ordre 
regular en la definició de les seves façanes. 
 
Transversalment es proposa connectar els dos eixos mitjançant el perllongament dels carrers 
Montserrat Roig i Pedra del Diable, que es dimensionen amb la secció suficient per tal de que 
esdevinguin en veritables eixos cívics que permetin estructurar el sistema d’espais lliures 
urbans existents amb l’àmbit del futur parc fluvial del riu Tenes. En un segon ordre jeràrquic es 
proposa un tercer vial transversal, coincidint amb el límit de sectors de gestió proposats i el 
completament de la secció del vial que limita amb el subsector sud. 
 
En el perímetre de llevant del subsector el Pla proposa un eix peatonal que permet relligar els 
eixos que donen accés a l’àmbit fluvial i té continuïtat amb el vial perimetral del barri de 
l’Escorxador. 
 
En l’intersecció de l’Avinguda Catalunya amb l’Avinguda Pedra del Diable el Pla proposa la 
ubicació d’una nova rotonda per distribuir el trànsit entre l’eix principal i l’eix secundari. 
 
Pel que fa al sistema d’espais lliures, l’ordenació proposada pel Pla pretén que, d’una banda,  
l’àmbit sigui una porta d’accés al futur parc fluvial i, d’altra, evitar la fronterització entre el parc 
fluvial i les noves illes residencials. 
 
Altrament, el Pla defineix un àmbit d’espai lliure amb vocació de plaça, en l’extrem nord del 
carrer Ernest Lluch, vinculat a l’eix cívic de Pedra del Diable – Parc fluvial , al nou equipament i 
a les futures activitats comercials que es localitzaran en la seva façana de ponent 
Respecte els equipaments, el PMU proposa és una peça de gairebé 7.500 m² de sòl, que ha de 
formar part del sistema d’espais lliures i equipaments que conformen el parc fluvial del Tenes. 
Sumat a l’espai lliure proposat en contacte amb el parc fluvial, s’aconsegueix una gran àrea de 
titularitat pública a llevant del carrer Ernest Lluch. 
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Finalment, s’ha reservat una peça de sòl, en proximitat amb el col·legi Vila Parietes per tal de 
construir una nova pista poliesportiva que permeti eixugar el dèficit que té actualment el centre i 
una altra en l’àmbit de sòl discontinu situat al nord, i que correspon als sòls de l’ampliació del 
col•legi Lluís Piquer. 
 
Així mateix, el Pla realitza una reserva per a habitatges de protecció oficial del 20% i una 
reserva per a habitatges de preu concertat del 10%, respecte del sostre residencial total, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent i en coherència amb el Pla Local de l’Habitatge 
de Parets del Vallès aprovat inicialment en data gener 2010. 

3.2 DIVISIÓ POLIGONAL  
 
En l’àmbit de l’actuació, es delimiten per al seu desenvolupament dos polígons d’actuació, 
equilibrats pel que fa als aprofitaments i càrregues urbanístiques. 
 
La divisió poligonal té per objecte definir dos ritmes de desenvolupament diferents. De manera 
que en un primer moment es pugui desenvolupar un primer àmbit PA-01 que permeti executar 
la part principal del sector (sòls de cessió i aprofitaments), deixant per una segona etapa de 
completament el PA-02. 
 
El Polígon d’Actuació 1 (PA-01) amb una superfície de 55.877 m². El PA-01 ha de permetre 
connectar el subsector nord amb el sud a través del perllongament del carrer Ernest Lluch i 
alhora connectar aquest amb l’avinguda Catalunya a través del perllongament del carrer Pedra 
del Diable i el nou vial situat enfront el CAP. 
 
El Polígon d’Actuació 2 (PA-02) és un àmbit discontinu, format per dos peces de sòl, amb una 
superfície total de 12.567 m². L’execució del PA-02 permetrà completar el teixit edificat amb la 
urbanització del perllongament del carrer Montserrat Roig i garantirà la cessió dels sòls 
destinats a equipaments i espais lliures inclosos en el seu àmbit. 
 

Qualificació del sòl a l’àmbit del PMU. Font: PMU del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord“. Parets del Vallès 
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3.3 QUADRE DE DADES 
 
La superfície total de l’àmbit del Pla és de 68.444 m2. La superfície destinada a espais lliures és 
de 19.976 m2 i pel sistema d’equipaments és de 12.964 m2. El Pla preveu una edificabilitat 
residencial de 53.729 m2 sostre amb 520 habitatges i de 7.860 m2 de sostre per usos 
complementaris. Les dades desagregades per polígons d’actuació es mostren en les figures 
inferiors: 
 

Quadre de dades del PA01. Font: Pla de Millora Urbana “Sector Central. Subsector Nord”. Parets del Vallès 

 
 

Quadre de dades del PA02. Font: Pla de Millora Urbana “Sector Central. Subsector Nord”. Parets del Vallès 
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4 MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR  
 

4.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT  
 
La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos 
al nou Pla de Millora Urbana es calculen a partir dels ràtios mínims de viatges/dia que 
s’indiquen a l’Annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
En particular, els viatges generats degut a l’execució dels nous habitatges s’han calculat 
aplicant en primer lloc una ràtio de conversió a habitants i posteriorment una ràtio de viatges 
generats per habitant.  
 
La dimensió mitjana de les llars de Parets del Vallès el 2001 era de 2,92 persones/habitatges, 
essent la llar el conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge.  
 
Els ràtios de viatges generats/dia que marca el projecte de decret de la DGPT són els 
següents: 
 

Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: DGPT. 
Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 
Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 
Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 

4.1.1 ÚS RESIDENCIAL  

 
El desenvolupament del PMU preveu incrementar la superfície de sostre residencial amb 520 
nous habitatges (53.729 m2 sostre). A partir de la dimensió mitjana de les llars de Parets del 
Vallès, que és de 2,92 persones/llar (Idescat 2001), s’ha determinat un nombre total de 1.518 
habitants. 
 
El nombre total de viatges generats i atrets per l’ús residencial en el conjunt del municipi és de 
4.555 viatges/dia , 3.723 viatges/dia associats al polígon d’actuació PA01 i 832 viatges/dia 
associats al polígon d’actuació PA02. La taula següent mostra els valors desagregats: 
 

Quantificació de la nova mobilitat del PMU per ús residencial (viatges/dia). 
 st residencial total (m2) Habitatges Persones Viatges residencials/dia % nova mobilitat 
PA 01 43.864 425 1.241 3.723 82% 
1 6.105 57 166 499 11% 
2 15.100 141 412 1.235 27% 

2a 7.519 70 204 613 13% 
2b 7.581 71 207 622 14% 

4 15.805 156 456 1.367 30% 
5 6.854 71 207 622 14% 
PA 02 9.865 95 277 832 18% 
3 9.865 95 277 832 18% 
Total 53.729  520 1.518 4.555 100% 

 

4.1.2 EQUIPAMENTS  

 
El desenvolupament del PMU preveu incrementar la superfície destinada a equipaments en 
12.964 m2.  
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Per l’estimació de la mobilitat generada vinculada a aquest ús s’ha considerant una edificabilitat 
neta d’1 m2 de sòl/m2 sostre. 
 
Segons la ràtio del Decret generaran un total de 2.593 viatges/dia  en els dos sentits, 1.844 
viatges/dia vinculats al PA01 i 748 viatges/dia vinculats al PA02. 
 

Quantificació de la nova mobilitat del PMU per ús d’equipaments(viatges/dia) 
 Sup (m2) Viatges equipaments/dia % nova mobilitat 

PA 01 9.222 1.844 71% 
PA 02 3.742 748 29% 
Total 13.185  2.593 100% 

 

4.1.3 COMERCIAL  

 
El desenvolupament del PMU preveu l’ús comercial amb un total de 7.860 m2 de sostre 
edificable. D’acord amb els metres de sostre edificable per usos comercial i la ràtio del Decret 
344/2006 es generaran i atrauran 3.930 viatges/dia vinculats a aquest ús (3.209 viatges/dia 
vinculats al PA01 i 722 viatges/dia vinculats al PA02). 
 
Per determinar el nombre de viatges associats a l’ús comercial per mobilitat obligada, s’han 
aplicat les següents ràtios de l’ATM: 
 

− 1 lloc de treball/75 m2 útils 
− 1,0345 viatges/treballador (en un sentit)  

 
Així, el nombre de nous treballadors/es serà de 105, els quals realitzaran 217 viatges/dia en els 
dos sentits. La resta dels viatges estaran associats a visites (mobilitat no obligada) i es 
comptabilitzen en 3.713 viatges/dia. 
 

Quantificació de la nova mobilitat del PMU per ús comercial (viatges/dia). 

 

Sostre 
comercial 
carrer (m2) 

Viatges 
comercial/dia 

% nova 
mobilitat 

Treballadors 
comercials 

Viatges 
treballadors/dia 

Viatges 
visites /dia 

PA 01 6.417 3.209 82% 86 177 3.031 
1 2.348 1.174 30% 31 65 1.109 
2 1.572 786 20% 21 43 743 

2a 752 376 10% 10 21 355 
2b 820 410 10% 11 23 387 

4 2.048 1.024 26% 27 56 968 
5 449 225 6% 6 12 212 

PA 02 1.443 722 18% 19 40 682 
3 1.443 722 18% 19 40 682 

Total 7.860  3.930 100% 105 217 3.713 
 

4.1.4 ZONES VERDES 

 
La superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 19.218 m2 de sòl. Tot i que es 
desconeix la funció que tindrà cadascuna d’elles, s’aplica la ràtio de generació de viatges de 
zones verdes al Decret 344/2006 per restar al cantó de la seguretat. En total, generaran i 
atrauran 999 viatges/dia (795 viatges/dia associats al PA01 i 204 viatges/dia associats al 
PA02). 

4.1.5 RESUM 

 
La nova mobilitat generada pel desenvolupament del PMU s’ha comptabilitzat en 12.077 
viatges/dia. D’aquests viatges, el 38% estan vinculats als nous habitatges, el 33% a l’ús 
comercial, el 22% als equipaments i el 8% a zones verdes. 
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Quantificació de la nova mobilitat per usos (viatges/dia). 
 Viatges/dia % 
Viatges residencials/dia 4.555 37,7% 
Viatges comercials/dia 3.930 32,5% 
Viatges equipaments/dia 2.593 21,5% 
Viatges espais verds/dia 999 8,3% 
Viatges totals/dia 12.077 100,0% 

 
 

4.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE  LA 
NOVA MOBILITAT  

 
Residents: Els nous desplaçaments per ús residencial es reparteixen en urbans (63%) i 
interurbans (37%), per motius (obligats i no obligats, 50% cadascun d’ells) i pels diferents 
modes de transport segons les dades de l’EMQ 2006 pels desplaçaments amb origen / 
destinació Parets del Vallès. 
 

Distribució de la nova mobilitat residencial per motius 
Residencial TOTAL  
Urbana obligada 1.110 
Urbana no obligada 1.759 
Interurbana obligada 1.183 
Interurbana no obligada 503 
Mobilitat Urbana 2.869 
Mobilitat Interurbana 1.686 
Total 4.555 

 
Repartiment modal per la mobilitat residencial. Font: EMQ 2006 

Residents Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió 

Taxi Modes 
Ferroviaris 

Bus Bus empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Urbana obligada 
53% 1% 2% 0% 0% 3% 6% 36

% 
0% 100% 

Urbana no obligada 
38% 2% 1% 0% 0% 3% 0% 56

% 
0% 100% 

Interurbana 
obligada 

79% 1% 7% 1% 9% 0% 1% 1% 0% 100% 

Interurbana no 
obligada 89% 3% 0% 0% 3% 4% 0% 1% 0% 100% 

 
Distribució de la nova mobilitat residencial per modes. Font: EMQ 2006 

Residencial Cotxe Moto Furgoneta / 
camió 

Taxi 
Modes 

Ferroviari
s 

Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Urbana obligada 584 13 19 0 0 30 61 402 0 1.110 
Urbana no obligada 675 34 13 0 0 61 0 977 0 1.759 
Interurbana 
obligada 936 14 85 6 107 6 18 12 0 1.183 

Interurbana no 
obligada 

450 15 0 0 13 19 0 6 0 503 

Mobilitat Urbana 1.259 47 32 0 0 91 61 1.379 0 2.869 
Mobilitat 
Interurbana 

1.386 29 85 6 120 25 18 18 0 1.686 

Total 2.645  76 117 6 120 116 79 1.397 0 4.555 
 
Ús comercial: Pel que fa a la nova mobilitat dels treballadors de l’ús comercial, segons l’EMQ 
2006, un 49% dels desplaçaments per motius ocupacionals a Parets del Vallès es realitzen dins 
del municipi; el 51% restant, són desplaçaments que tenen origen fora del municipi i com a 
destinació Parets del Vallès. D’altra banda, el 77% les visites a l’ús comercial tindran com a 
origen Parets del Vallès i el 23% seran desplaçaments des d’altres municipis 
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Distribució de la nova mobilitat de l’ús comercial per motius 
Comercial TOTAL 
Urbana obligada 106 
Interurbana obligada 111 
Total treballadors 217 
Urbana no obligada 2.853 
Interurbana no obligada 860 
Total Visites 3.713 
Mobilitat Urbana 2.930 
Mobilitat Interurbana 971 
Total 3.930 

 
La mobilitat de l’ús comercial, ja sigui per motius ocupacionals com personals, es distribueix per 
modes de transport segons l’EMQ 2006: 
 
Repartiment modal per la mobilitat de l’ús comercial. Font: EMQ 2006 

Treballadors  Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió 

Taxi Modes 
Ferroviaris 

Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Obligats urbans 53% 1% 2% 0% 0% 3% 6% 36% 0% 100% 
Obligats 
interurbans amb 
destinació Parets 

78% 1% 8% 1% 9% 2% 1% 1% 0% 100% 

Visites Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

No obligats urbans 38% 2% 1% 0% 0% 3% 0% 56% 0% 100% 
No obligats 
interurbans amb 
destinació Parets 

89% 3% 0% 0% 4% 4% 0% 1% 0% 100% 

 
Distribució de la nova mobilitat per l’ús comercial per modes. Font: EMQ 2006 

Treballadors  Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Urbana obligada 56 1 2 0 0 3 6 38 0 106 
Interurbana 
obligada 87 1 9 1 10 2 1 1 0 111 
Total treballadors 143 2 11 1 10 5 7 40 0 217 

Visites Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió 

Taxi Modes 
Ferroviaris 

Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Urbana no obligada 1.095 55 21 0 0 98 0 1.587 0 2.853 
Interurbana no 
obligada 765 22 0 0 32 31 0 10 0 860 
Total visites 1.859 77 21 0 32 130 0 1.594 0 3.713 
Mobilitat Urbana 1.150 56 23 0 0 101 6 1.622 0 2.959 
Mobilitat 
Interurbana 851 23 9 1 42 33 1 11 0 971 
Total 2.002 79 32 1 42 134 7 1.633 0 3.930 

 
Equipaments: Els desplaçaments per l’ús d’equipaments es considera que es realitzaran a 
nivell urbà i per motius personals (mobilitat no obligada). El repartiment modal aplicat s’extreu 
de l’EMQ 2006 i és el següent: 
 
Repartiment modal i distribució per modes de la nova mobilitat per equipaments. Font: EMQ 2006 
Cotxe Moto Furgoneta / camió Taxi Modes Ferroviaris Bus Bus empresa i escolar Peu Bici TOTAL 

38% 2% 1% 0% 0% 3% 0% 56% 0% 100% 
995 50 19 0 0 89 0 1.440 0 2.593 

 
 
Espais lliures: Es considerarà que la mobilitat generada i atreta pels espais lliures es realitzarà 
a nivell urbà i a peu o bicicleta. 
 
La taula inferior el total de desplaçaments per cada mode de transport: 
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Cotxe Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  1.259 1.150 995 0 3.404 
Interurbana 1.386 851 0 0 2.237 
Total 2.645 2.002 995 0 5.642 
       
Autobús Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  91 101 89 0 281 
Interurbana 25 33 0 0 58 
Total 116 134 89 0 340 
       
Ferrocarril Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  0 0 0 0 0 
Interurbana 120 42 0 0 162 
Total 120 42 0 0 162 
       
Peu Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  1.379 1.622 1.440 999 5.440 
Interurbana 18 11 0 0 29 
Total 1.397 1.633 1.440 991 5.469 
       
Bicicleta Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  0 0 0 0 0 
Interurbana 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 
       
Moto Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  47 56 50 0 152 
Interurbana 29 23 0 0 52 
Total 76 79 50 0 204 
       
Altres Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  93 29 19 0 142 
Interurbana 108 10 0 0 119 
Total 202 39 19 0 261 
       
  Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Urbana  2.869 2.959 2.593 999 9.420 
Interurbana 1.686 971 0 0 2.657 
Total 4.555 3.930 2.593 999 12.077 

 
El 78% de la nova mobilitat, doncs, es realitzarà a nivell intramunicipal mentre que el 22% serà 
mobilitat interurbana. La taula anterior també posa de manifest que el vehicle privat és el mode 
majoritari (47%) i, de molt a prop el segueix l’a peu (45%). Destaca que la bicicleta no té quota 
modal significativa. Tanmateix, s’efectuaran propostes per potenciar l’ús d’aquest mode de 
transport. 
 

4.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I 
BICICLETES  

 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006: 
 

Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, DGPT. 
 Turismes Motocicletes 

Ús d’habitatge Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça per 
100 m2 de sostre o fracció 

Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça 
per 200 m2 de sostre o fracció 

Nova estació 
ferroviària 

5 places/30 places ofertes de circulació 5 places/30 places ofertes de circulació 

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
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Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Projecte de Decret, DGPT. 

Ús d’habitatge Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre o fracció 
Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments esportius, culturals i recreatius 1 plaça/100 places d’aforament de l’equipament 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 
Segons aquests paràmetres seria necessària una reserva total de places d’aparcament fora de 
la via pública vinculada a l’ús residencial de 537 places per turismes, 269 per motocicletes i 
1.075 places per bicicletes. Per equipaments, la reserva de places per bicicleta fora la via 
pública s’ha comptabilitzat en 130. Per últim, aplicant les ràtios del Decret 344/2006 en resulta 
una reserva de 79 places per bicicleta per l’ús comercial, i de 200 places per bicicleta per 
espais lliures. 

Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública 
 Residencial Comercial Equipaments Espais Lliures Total 
Turismes 537       537 
Motocicletes 269       269 
Bicicletes 1.075 79 130 200 1.483 

 
Tenint en compte que la quota de la bicicleta en els desplaçaments amb origen o destinació 
Parets del Vallès és pràcticament zero segons l’EMQ 2006, es considera que la reserva 
d’aparcament per bicicletes estaria molt per sobre de les necessitats reals actuals. Considerant 
que en un futur es potenciarà l’ús d’aquest mode a nivell municipal, es suposa que el nombre 
de desplaçaments en bicicleta s’incrementarà. De moment, es proposa localitzar al voltant de 
20 aparcament de bicicletes a les entrades dels equipaments. En cas que en un futur la 
demanda de la bicicleta s’incrementés, es proposa una implantació progressiva de les places, 
adaptant-se a les necessitats reals. 
 

4.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006 indica que convé preveure a les noves implantacions unes condicions 
mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de 
mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els 
permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial 
dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es 
multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de 
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a 
l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 
metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 
8 establiments. 
 
b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
El PMU de Parets preveu el desenvolupament de 6.417 m2 de sostre edificable comercial al PA 
01 i 1.443 m2 de sostre edificable al PA02. Per tant, la reserva de places d’aparcament per a 
activitats de càrrega i descàrrega serà de 8 places (6 places en el PA01 i 2 places en el PA02). 
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5 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES 
DIVERSES XARXES DE TRANSPORT 

 

5.1 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC  
 
La nova demanda en ferrocarril s’ha estimat en 162 viatges/dia per ambdós sentits. Amb un 
factor d’hora punta del 15% (hipòtesi alta, per restar al costat de la seguretat), la nova demanda 
en l’hora punta seria de 12 viatges/hora per sentit Aquesta nova mobilitat en ferrocarril deguda 
al desenvolupament del sector del PMU, és molt petita en comparació amb l’oferta de transport 
de la companyia explotadora i, per tant, es pot considerar que aquesta nova càrrega és 
assumible per l’actual servei (2 trens/hora per sentit). 
 
La nova demanda d’autobús interurbà és de 58 viatges/dia pels dos sentits. Considerant un 
factor d’hora punta del 15%, la demanda total horària per sentit és de 4 viatgers/hora. Si es 
distribueixen territorialment a partir de l’EMQ 2006, resulta que 3 viatgers/hora tenen origen / 
destinació Mollet del Vallès. L’oferta actual de connexió entre Parets i Mollet del Vallès és 
suficient per absorbir la nova mobilitat en aquest mode. 
 
Pel que fa a l’autobús urbà, s’ha estimat una nova demanda de 141 usuaris/dia per cadascun 
dels sentits. Si s’aplica un factor d’hora punta del 15%, la nova demanda  horària resultant és 
de 21 usuaris/hora punta per sentit. Considerant les quatre expedicions actuals en hora punta i 
que la capacitat del vehicle és de 30 places, l’oferta en hora punta és de 120 usuaris. Aplicant 
una ocupació en hora punta de matí del 30% (resultant del treball de camp realitzat), resten 84 
places lliures en hora punta per cadascun dels sentits. Així doncs, l’oferta actual de transport 
públic urbà podrà absorbir la nova mobilitat generada i atreta en aquest mode. 

5.2 XARXA VIÀRIA  
 
Per avaluar l’impacte de la nova mobilitat en cotxe sobre la xarxa viària es suma la nova 
mobilitat generada al trànsit actual i s’estima la nova intensitat horària punta aplicant el factor 
d’hora punta resultant. Un cop s’obté la intensitat horària màxima es determina el nivell de 
servei, és a dir, el grau de fluïdesa o de congestió del trànsit per una carretera. Quan el 
quocient entre el flux de trànsit real que circula per una carretera i la capacitat teòrica d’aquesta 
carretera, en un interval de temps concret, supera el valor 1, es parla de nivell F o congestió 
total; quan aquest quocient té valors propers a zero, el nivell de servei és A o de màxima 
fluïdesa. Enmig hi ha els nivells B, C, D i E. 
 
La nova mobilitat en cotxe s’ha comptabilitzat en 5.642 viatges/dia, 3.404 viatges/dia urbans i 
2.237 viatges/dia interurbans. 
 
Aplicant les ràtios d’ocupació de vehicles de 1,14 persones/vehicle pels desplaçaments obligats 
i de 1,3 persones/vehicle pels desplaçaments no obligats, en resulten 2.260 nous vehicles/dia 
per cadascun dels sentits. Aplicant el factor d’hora 1002 de la BV-1604, el nombre de nous 
vehicles és de 144 vehicles/hora per cadascun dels sentits.  
 
Per estimar l’impacte de la nova mobilitat en vehicle privat els desplaçaments interurbans en 
vehicle privat s’han distribuït territorialment en funció de l’EMQ 2006, resultant el següent 
repartiment territorial: 

− 23% Mollet del Vallès (accés al sector pel sud) 
− 13% Lliçà de Vall (accés al sector pel nord) 
− 10% Granollers (accés al sector pel nord) 
− 8% Barcelona (accés al sector pel nord) 
− 3% Montornès del Vallès (accés al sector pel nord) 
− 3% Lliçà d’Amunt (accés al sector pel nord) 

                                                      
2 La intensitat de trànsit de l’hora x és aquella que només és superada durant x hores de l’any. Sol adoptar-se l’Hora 
100 com a indicador de referència. 
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− 3% La Llagosta (accés al sector pel sud) 
− 37% la resta de municipis (es distribueix homogèniament entre el nord i el sud) 

 
Pel que fa als desplaçaments urbans s’han fet dues hipòtesis:  

a. el conjunt de desplaçaments urbans amb vehicle privat tenen origen / destinació al 
barri antic i, per tant, accedeixen al sector pel nord 

b. la meitat dels desplaçaments urbans amb vehicle privat tenen origen / destinació al 
barri antic i l’altra meitat a l’eixample; per tant, els vehicle que accedeixen per la 
banda nord són iguals als que accedeixen per la banda sud. 

 
Amb ambdues hipòtesis el nivell de servei de l’Av. Catalunya en el seu tram nord (en sentit el 
barri antic) passaria d’un nivell de servei AB a C (Segons el Highway Manual Capacity 2000, 
per vies urbanes de dos carrils de circulació, a partir de 650 veh/hora es considera nivell C        
-veure figura inferior-). En un nivell C es formen grups de vehicles que circulen a la mateixa 
velocitat però la circulació no arriba a inestabilitzar-se. La norma 3.1 IC de traçat (Ministerio de 
Fomento) recomana ampliar capacitat viària quan es supera nivell de servei D en carreteres 
interurbanes. Pel que fa al seu tram sud (en sentit l’estació de ferrocarrils) el nivell de servei es 
mantindria en AB amb qualsevol de les dues hipòtesis. 
 
D’altra banda, l’Avinguda de Francesc Macià absorbirà la nova mobilitat interurbana en vehicle 
privat que accedeixi al sector del PMU pel nord (sense considerar Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt), 
que representaria un 40% de la mobilitat total interurbana. Amb aquesta, es mantindria el seu 
nivell de servei C. 
 

Intensitat de trànsit futura i nivells de servei. Font: Elaboració pròpia 

Hipòtesi 1 IMD 
actual 

Veh/H100 
actuals 

Nivell de 
servei 
actual 

Nova 
mobilitat/H100 

(hipotesi 1) 

Veh/H100 
final 

% 
Increment 

Nivell de 
servei 
Futur 

Av Catalunya en sentit nord 8.012 509 AB 236 745 46% C 
Av. Catalunya en sentit  sud 8.012 509 AB 51 560 10% AB 
        

Hipòtesi 2 IMD 
actual 

Veh/H100 
actuals 

Nivell de 
servei 
actual 

Nova 
mobilitat/H100 

(hipotesi 2) 

Veh/H100 
final 

% 
Increment 

Nivell de 
servei 
Futur 

Av Catalunya en sentit nord 8.012 509 AB 151 660 30%  C 
Av. Catalunya en sentit  sud 8.012 509 AB 137 646 27%  AB 
        

  IMD 
actual 

Veh/H100 
actuals 

Nivell de 
servei 
actual 

Nova 
mobilitat/H100 

(hipotesi 1) 

Veh/H100 
final 

% 
Increment 

Nivell de 
servei 
Futur 

Av. Francesc Macià 13.385 1.071 C 47 1.118 4% C 
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Nivells de servei per vies urbanes. Font: Highway Manual Capacity 2000 

 
 
Per tant, la nova mobilitat en vehicle privat podrà ésser absorbida per la xarxa viària actual 
sense provocar problemes de capacitat 
 

5.3 APARCAMENT  
 
A continuació s’estima la demanda d’aparcament derivada dels treballadors i de les visites en 
zones amb usos diferents als residencials, pels que no s’obliga fer una reserva de places 
d’aparcament fora de la calçada. L’ús residencial no tindrà necessitats d’aparcament en 
calçada perquè tindrà la seva pròpia plaça d’estacionament fora de calçada. 
 
L’ús comercial generarà 2.002 viatges/dia pels dos sentits i el equipaments 995 viatges/dia en 
vehicle privat.  
 
D’una banda, l’ocupació del vehicle per mobilitat obligada (treballadors) és de 1,14 
ocupants/vehicle, mentre que augmenta per mobilitat no obligada (1,3 ocupants/vehicle). D’altra 
banda, l’índex de rotació considerat per mobilitat no obligada (visites) és de 6 vehicles/plaça 
mentre que per treball la rotació és de 2 vehicles/plaça. 
 
Amb aquestes hipòtesis hi ha una demanda d’aparcament de 214 places (el 70% de les places 
estan associades a l’ús comercial). 
 
La proposta d’ordenació preveu reservar en calçada un espai destinat a l’aparcament a l’Av. 
Pedra del Diable (bateria i semibateria), al carrer Ernest Lluch (semibateria) i als carrers 
transversals (cordó). L’oferta total es comptabilitza en 232 places no regulades. També preveu 
la reserva de 7 places en l’Avinguda Catalunya per a operacions de càrrega i descàrrega.  
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Oferta prevista d’estacionament. Font: PMU del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord“. Parets del Vallès 

 
 

 
Considerant l’oferta lliure prevista en calçada (232 places), es conclou que la futura demanda 
d’aparcament podrà ésser absorbida un cop desenvolupat el PMU i encara hi hauria un 
superàvit de 18 places. Tanmateix, en cas que la demanda d’aparcament s’incrementi un cop 
entrin en funcionament el conjunt d’activitats previstes i no pugui ser absorbirda per l’oferta 
lliure en calçada, el PMU preveu una reserva de places d’aparcament fora calçada 
comptabilitzada en 173 places. Aquesta oferta es localitzaria en el subsòl dels espais lliures del 
carrer Pedra del Diable. 
 

Balanç oferta-demanda de places d’aparcament 
  Plaça-veh/dia 
Oferta lliure en calçada  232 
Demanda ús comercial 150 
Demanda equipaments 64 
Demanda total  214 
Balanç oferta-demanda  +18 

 
Tot i que l’oferta d’aparcament podria absorbir la demanda generada pel vehicle privat, seria 
important potenciar altres modes de transport com el transport públic, que en el cas de Parets 
té una bona oferta de servei però molt baixa demanda, o bé potenciar mesures de 
racionalització del vehicle privat com el car-pooling. 
 

6 PROPOSTA DE MILLORA DE LES XARXES  
 

6.1 XARXA VIÀRIA  
 
La proposta d’ordenació del PMU del sector PE4 “Zona Central”, preveu la construcció d’una 
rotonda a l’actual intersecció semaforitzada del l’Av. Catalunya amb l’Av. Pedra del Diable. 
Funcionalment, una rotonda facilita el canvi de sentit i redueix els punts de conflicte. La 
capacitat de la via amb una rotonda és superior i els temps d’espera menors. Així mateix, els 
costos de conservació i explotació són menors que els d’una intersecció semaforitzada. 
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D’altra banda, i donat que de l’actual de la BV-1604 mantindrà un bon servei de la via un cop 
afegida la nova mobilitat, no es fan propostes al respecte. 
 
El web de l’ajuntament té un espai que ofereix la possibilitat de compartir vehicle entre els 
residents del municipi. Es considera una bona pràctica que caldria mantenir. 

6.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC  
 
En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col•lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 
 

� En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col•lectiu, les parades de les línies s’han 
de situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i 
s’han de situar de manera que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de 
vianants sigui inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no 
és possible. 

� Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 
15.2 i s'han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col•lectiu de la resta del 
municipi i, si s'escau, dels municipis veïns. 

 
En el cas que ens ocupa, a l’encreuament de l’Avinguda Catalunya amb l’Avinguda Pedra del 
Diable es localitzen les parades del servei d’autobús urbà i de la gran part de línies 
interurbanes. Per tant, estan a una distància inferior als 750 metres (distància màxima que 
marca el Decret) fins a qualsevol punt del sector del PMU (PA01 i PA02 sud) i connecten amb 
el centre del municipi i amb l’estació de ferrocarrils. Pel que fa al PA02, pròxim al barri antic, 
aquest té la parada de la Plaça de la Vila, a menys de 100 metres del sector, on fan parada els 
autobusos de la línia urbana i de les línies interurbanes. D’altra banda, l’oferta actual d’aquests 
serveis és suficient per absorbir la nova mobilitat en aquest mode. 
 
Així doncs, no es considera necessari fer propostes en quant a millorar l’oferta del transport 
públic al sector en estudi i, per tant, el cost de finançament serà zero. 
 

6.3 XARXA DE VIANANTS  
 
L’article 15 del Decret 344/1006 estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa 
d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de 
transport, i indica que: 
 

− La xarxa d’itineraris per a vianants s’ha de definir en base a criteris que permetin evitar 
els accidents de trànsit. A aquestes efectes: 

• Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de 
convivència i els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per 
establir els itineraris per a les persones vianants. 

• Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i 
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la 
seva concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

• En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones 
vianants, s'han d'evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos 
de vianants alineats amb l'eix principal de la circulació de les persones 
vianants. 

• Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i 
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la 
seva concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

• En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones 
vianants, s'han d'evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos 
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de vianants alineats amb l'eix principal de la circulació de les persones 
vianants. 

− Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

 
L’avinguda de Catalunya és la via principal d’accés al sector del PMU i la seva via principal  
d’accés. Les amplades de les voreres, així com els guals dels passos de vianants són correctes 
en les proximitats als sectors del PMU, tot i que en alguns trams caldria millorar l’estat de 
conservació de les voreres. Tanmateix, a partir de l’aparcament localitzat a la banda oest del 
PA02 nord fins a gairebé l’encreuament amb l’Av. Lluís Companys no hi ha vorera a la banda 
oest.  
 
Els itineraris a peu des del sectors del PMU fins a la parades més properes de transport públic 
(a l’Av. Catalunya – Av. Pedra del Diable pel sector de la banda sud, i de la Plaça de la Vila pel 
sector de la banda nord), tenen voreres d’amplada útil superior als 0,90 metres (amplada 
mínima que determina el Codi d’Accessibilitat). Així mateix, als encreuaments es localitzen els 
passos de vianants necessaris per garantir la seguretat dels vianants.  
 
Pel que fa als carrers interns del sector sud es proposa crear carrers de zona 30. Aquests 
carrers es caracteritzaran per tenir un trànsit bàsicament de destinació; són “vies d’estar” que 
s’implanten amb la finalitat de millorar la mobilitat del vianant, reduir el volum circulatori i la 
velocitat dels vehicles (velocitat màxima 30 km/hora). La proposta d’ordenació del PMU preveu 
voreres d’amplades superiors als 2,5 metres. Caldrà col•locar la senyalització específica en les 
entrades i sortides a aquestes vies. 

Senyalització de carrer de zona 30 
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En els carrers on es preveu la localització d’aparcament, es fa la següent recomanació: 
− Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la 

visibilitat del vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la 
visibilitat als passos de vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició 
de l’estacionament en els 10 m anterior al pas ja que es podrien donar casos 
d’estacionaments indeguts que afectarien a la visibilitat del vianant) 

 
Millora en la visualització a les cruïlles (Font: DPTOP) 

 

 
 
Els carrers transversal de Pedra del Diable i Montserrat Roig tenen una secció que, 
complementàriament a la seva funció viària, permeten definir espais verds i arbrats per 
estendre la qualitat ambiental del parc fluvial a través del sector. A través d’ambdós carrers el 
PMU vol posar en relació l’àmbit urbà de ponent i l’extrem nord de l’eixample amb l’avinguda 
Catalunya i el parc.  
 

Secció del carrer Montserrar Roig. Font: PMU  del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord”. Parets del Vallès 

 
 
Amb la mateixa finalitat d’evitar la la fronterització entre el parc fluvial i les noves illes 
residencials, el PMU proposa un àmbit de contacte i relació a través d’un equipament de grans 
dimensions, amb usos que potenciïn l’ús de l’espai lliure, definit un espai de transició funcional i 
topogràfica entre l’àmbit urbà i el parc fluvial, evitant la definició d’un límit viari. En aquest espai 
de transició, el PMU dibuixa una via verda paral·lela al parc amb l’objectiu de potenciar-hi els 
desplaçaments a peu i en bicicleta. Segons la proposta d’ordenació del PMU, aquesta via té 
continuïtat per la banda oest de l’illa 5 (residencial) com a carrer exclusiu de vianants. 
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Secció de la via verda a l’est del nou equipament.. Font: PMU  del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord”. Parets 
del Vallès 

 
 
D’altra banda, al carrer Ernest Lluch es localitza l’accés al CEIP Vila Parietes. En les hores 
d’entrada i sortida es dóna una elevada concentració d’escolars en les immediacions del 
centre. La proposta d’ordenació planteja la següent secció de carrer: 
 
 

Secció del carrer Ernest Lluch. Font: PMU  del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord”. Parets del Vallès 

 
 
En aquest cas, l’arbrat i l’espai destinat a la bicicleta tindran també una funció per segregar 
l’espai del vianant amb la del vehicle motoritzat. 
 

6.3.1 PASSOS DE VIANANTS 

 
Per a facilitar l'encreuament dels vials per part dels vianants es proposa pintar passos per 
vianants distants 100 metres un de l’altre, que és la distància recomanada.  
 
L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en funció 
de la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. Com que els carrers del sector 
estaran dins d’una trama urbana, la velocitat màxima permesa serà de 50 km/h i per tant serà 
suficient una amplada de 3 metres. 
 
A l’Avinguda de Catalunya s’han comptabilitzat dos passos de vianants en l’encreuament amb 
l’Avinguda Pedra del Diable, però no a la intersecció amb el carrer Montserrat Roig (a uns 100 
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m aproximadament del primer), on es localitza el Centre d’Assistència Primària. Per tant, es 
proposa pintar-hi un pas en aquest encreuament, amb la senyalització horitzontal i vertical 
corresponent. Així mateix, caldria que a l’encreuament dels carrers interns del sector del PMU 
es localitzessin passos de vianants amb la construcció correcta de guals per donar seguretat 
als creuaments dels vianants i bicicletes i per tal que siguin accessibles per a les persones de 
mobilitat reduïda. En el cas del carrer Ernest Lluch, es recomana que el pas de vianants pròxim 
a l’accés del CEIP sigui elevat, per tal de reduir la velocitat dels vehicles motoritzats (fora de 
l’àmbit del sector del PMU). 
 
La llargada màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres. En 
cap cas les amplades de la calçada dels carrers projectats superen aquesta distància. 
 

6.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES  
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el 
següent: 
 

• El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter 
general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest 
pendent pot arribar al 8%. 

• La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets 
on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els 
assenyalats a l'article 15.2. 

• Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa, i 
preferentment hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici 
protegits.  

• Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació 
amb la resta dels vehicles. 

 
Es considera oportú fer propostes per a la implantació de nous carrils bici en el municipi per tal 
de potenciar l’ús d’aquest mode.   
 
En aquest sentit, es proposa la creació d’una vorera-bici que transcorri per l’Av. de Catalunya i 
que tingui continuïtat cap a l’Avinguda de l’estació, pel sud, i cap al barri antic, pel nord. Aquest 
vial és l’eix principal que connecta el centre històric amb el barri de l’eixample, a la banda sud 
del municipi, de manera que aquesta proposta es fa amb la finalitat de cohesionar la unió entre 
ambdós zones, i pensant en una reconversió de l’avinguda cap a un carrer amb un caràcter 
més urbà. 
 
D’altra banda, la proposta d’ordenació del PMU planteja la creació de carrils bici (del tipus 
vorera-bici) en els següents carrers interns del sector del PMU: C/Ernest Lluch, C/Montserrat 
Roig i Av. Pedra del Diable. En el darrer cas, es recomana el perllongament de l’actual vorera-
bici de l’Av. Pedra del Diable, des de el carrer Mercè Rodoreda fins a l’Av. de Catalunya, per tal 
de connectar amb la futura vorera-bici proposada en aquest carrer dins del sector del PMU. El 
perllongament de l’itinerari ciclable del carrer Ernest Lluch fins a l’ Avinguda del Diable 
permetrà incrementar la xarxa de carril bici del municipi aportant continuïtat als itineraris 
ciclables i connectant trams de infraestructura ciclista actualment discontinus.  
 
Així mateix, es preveu una via verda paral·lela al parc en l’espai de transició funcional i 
topogràfica entre l’àmbit urbà i el parc fluvial, amb l’objectiu de potenciar-hi els desplaçaments 
a peu i en bicicleta. 
 

7 INDICADORS DE GÈNERE 
 
A partir de la EMQ 2006 en dia feiner s’han extret les següents dades de repartiment modal per 
gènere en la comarca del Vallès Oriental (no es disposa de dades específiques per a Parets del 
Vallès). 
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La taula inferior mostra com en dia feiner els homes es desplacen en major proporció per 
motius ocupacionals (31,4%) que les dones (22,0%), que ho fan en major proporció per motius 
personals (33,2%). En dissabte i festius, d’altra banda, les diferències s’escurcen ja que la 
mobilitat ocupacional és molt menor. 
 
Pel que fa als modes de transport utilitzats per ambdós sexes, en dia feiner les dones es 
desplacen majoritàriament en modes no motoritzats (44,2%), mentre que pels homes el mode 
més utilitzat és el transport privat (61,0%). Respecte a l’ús del transport públic, són les dones 
les que fan un ús lleugerament superior. En dissabtes i festius s’aproximen el comportament 
d’ambdós sexes en quant a l’ús dels modes de transport. 
 
 

Distribució dels desplaçaments segons gènere. Font: EMQ 2006 

 
 

8 INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  

 
La quarta disposició addicional del Decret 344/2006 indica que els estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic o d'implantacions singulars de municipis declarats 
pel govern com a Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, han d'incorporar les 
dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 
 
La caracterització de les emissions dels vehicles es fa a partir de les intensitats mitjanes de 
trànsit (IMD) i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut.  
 
Per calcular el consum de combustible i les emissions derivats de la nova mobilitat en vehicle 
privat es tipifiquen alguns dels paràmetres que intervenen al càlcul: 
 

• La longitud mitjana de recorregut (km) dins de Parets del Vallès és de 1,7 km. Per 
estimar l’impacte de la contaminació atmosfèrica dels desplaçaments interurbans amb 
origen o destinació Parets del Vallès, només s’han considerat les emissions emeses 
dins del terme municipal i, per tant, s’ha calculat una mitjana de desplaçament que 
només fan referència al seu recorregut dins del municipi i que s’ha estimat en 3 Km.  

• El consum dedicat al transport es pot desglossar en aproximadament 44% diesel i 56% 
gasolina (dades de 2008). Els factors que es presenten a continuació consideren un 
repartiment de 30% gasolina i 70% diesel.  

 
La nova mobilitat en vehicle privat genera un total de 5.032 veh·km/dia dins el terme municipal 
de Parets del Vallès.  
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Font: Institut Cerdà i ERF (2007) 

 
Pels desplaçaments urbans es considera una velocitat mitjana inferior a 50 km/h pel conjunt 
dels veh-Km. Pels desplaçaments interurbans dins de Parets del Vallès que aniran a l’àmbit 
d’estudi es considera que un 40% del veh-km tindran una velocitat mitjana superior a 100 Km/h, 
un 20% tindran una velocitat mitjana d’entre 50-60Km/h i que la velocitat del 40% dels veh-Km 
serà inferior a 50 Km/h.  
 
La nova mobilitat en vehicle privat representa un increment de consum de combustible de 
139.271 g per als desplaçaments urbans i de 114.868 g per als desplaçaments interurbans en 
un dia mitjà. En total, representa un increment total de 284,1 kg de combustible. 
 
L’increment d’emissions de CO2 s’ha estimat en 411.689 g pels desplaçaments urbans i en 
426.704 g pels desplaçaments interurbans. L’Increment total d’emissions de CO2 es situa en 
0,84 Tn. 
 
Les emissions de NOx incrementen en 1.650 g: 777 g pels desplaçaments urbans en vehicle 
privat i 874 g pels desplaçaments interurbans en vehicle privat. 
 
En darrer lloc, les emissions d’altres contaminants (PM10) incrementen en 206 g: 91 g per 
desplaçaments urbans i 115 g per desplaçaments interurbans. 
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9 AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES  
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
pel Pla Millora Urbana del Sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord”, contribueixen a una 
mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals directrius marcades per el nou marc 
establert per la recentment aprovada Llei de Mobilitat, com són: 
 
Directriu de mobilitat 1 : Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 1.8 
Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima seguretat des de les 
parades de transport públic fins l’origen o la destinació del desplaçament. 
 
Directriu de mobilitat 5 . Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar 
l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4.Facilitar l’accessibilitat als 
centres de treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no 
motoritzats en aquells centres propers als nuclis urbans. 
 
Directriu de mobilitat 11 : Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 
metropolitans. 11.1 Augmentar l’ocupació mitjana del vehicles amb mesures de foment del car-
pooling.11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació establint diferents 
tipologies de carrers. 11.6. Restringir l’estacionament de vehicles als centres urbans com a 
mesura dissuassòria de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments, sense causar prejudicis 
als residents i comerciants. 
 
Directriu de mobilitat 13 :  Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una 
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2.Condicionar una xarxa urbana 
d’itineraris per a bicicletes  13.6. Establir carrers de convivència i zones 30 i altres mesures de 
moderació del trànsit. 13.7.Assegurar l’aplicació del codi d’accessibilitat de Catalunya. 13.12. 
Millorar la seguretat viària de la bicicleta. 
 
Directriu de mobilitat 23 : Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats. 
 
Directriu de mobilitat 24 : Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en 
el procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats- 
 

10 SÍNTESI I CONCLUSIONS 
 
Objecte de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, els 
plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada per ésser aprovats.  
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada per al desenvolupament del Pla de Millora Urbana del sector PE4 “Zona 
Central. Subsector Nord“ previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès. 
 
El Pla de Millora Urbana (PMU) “Zona Central. Subsector Nord” té com a objectiu completar el 
desenvolupament del sector de planejament  “PE.4 – Zona Central” previst al Pla General 
d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès. 
 
El desenvolupament del sector suposa una doble oportunitat estratègica. En primer lloc, per 
tractar-se d’un àmbit que proposa la transformació d’un conjunt d’activitats industrials obsoletes 
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que han quedat aïllades i envoltades per teixits fonamentalment residencials i en segon lloc, 
perquè es tracta d’un àmbit que per la posició privilegiada ha de permetre articular les 
continuïtats urbanes entre els teixits urbans del municipi i alhora facilitar les relacions d’aquests 
amb el futur parc fluvial del riu Tenes. 
 
Es tracta d’un àmbit discontinu, amb una superfície total de 68.444 m², format per dues peces 
de sòl: la de major dimensió amb 63.237 m², està situada a llevant de l’avinguda de Catalunya i 
en contacte amb l’espai fluvial del riu Tenes, a nord limita amb el barri de l’escorxador i a sud 
pel primer subsector desenvolupat del mateix sector “zona central”. La segona peça de sòl, 
amb de 5.207 m², està situada entre el col•legi Lluís Piquer i l’avinguda de Catalunya. 
 
El Pla preveu una edificabilitat residencial de 53.729 m2 sostre amb 520 habitatges i de 7.860 
m2 de sostre per usos complementaris (comerç). D’altra banda, la superfície destinada a espais 
lliures és de 19.976 m2 i pel sistema d’equipaments és de 12.964 m2. 
 
 
Mobilitat generada 
 
La nova mobilitat generada pel desenvolupament del PMU s’ha comptabilitzat en 12.077 
viatges/dia. D’aquests viatges, el 38% estan vinculats als nous habitatges, el 33% a l’ús 
comercial, el 22% als equipaments i el 8% a zones verdes. 
 
El 78% de la nova mobilitat es realitzarà a nivell intramunicipal mentre que el 22% serà 
mobilitat interurbana. Pel que fa als modes de transport, el vehicle privat serà el mode majoritari 
(47%) i, de molt a prop el segueix l’a peu (45%). 
 
 
Xarxa viària 
 
La nova mobilitat en cotxe s’ha comptabilitzat en 5.642 viatges/dia, 3.404 viatges/dia urbans i 
2.237 viatges/dia interurbans, que representen 2.260 nous vehicles/dia per cadascun dels 
sentits (144 vehicles /hora per cadascun dels sentits). Aquesta nova mobilitat en vehicle privat 
podrà esser absorbida per la xarxa viària actual sense provocar problemes de capacitat. 
 
La proposta d’ordenació del PMU del sector PE4 “Zona Central”, preveu la construcció d’un 
rotonda a l’actual intersecció semaforitzada del l’Av. Catalunya amb l’Av. Pedra del Diable, per 
facilitar el canvi de sentit i reduir els punts de conflicte.  
 
El web de l’ajuntament té un espai que ofereix la possibilitat de compartir vehicle entre els 
residents del municipi. Es considera una bona pràctica que caldria mantenir. 
 
 
Transport públic 
 
Les parades del servei d’autobús urbà i de la gran part de línies interurbanes estan a una 
distància inferior als 750 metres (distància màxima que marca el Decret) fins a qualsevol punt 
del sector del PMU i connecten amb el centre del municipi i amb l’estació de ferrocarrils. D’altra 
banda, l’oferta actual d’aquests serveis és suficient per absorbir la nova mobilitat en aquest 
mode (141 usuaris/dia per cadascun dels sentits). 
 
Així doncs, no es considera necessari fer propostes en quant a millorar l’oferta del transport 
públic al sector en estudi. 
 
 
Vianants  
 
L’avinguda de Catalunya és la via principal d’accés al sector del PMU.  
Els itineraris a peu des del sectors del PMU fins a la parades més properes de transport públic 
tenen voreres accessibles i en els encreuament es localitzen els passos de vianants necessaris 
per garantir la seguretat dels vianants.  
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A partir de l’aparcament localitzat a la banda oest del PA02 nord fins a gairebé l’encreuament 
amb l’Av. Lluís Companys caldria construir-hi la vorera de la banda oest (actualment no n’hi 
ha). 
 
A l’Avinguda de Catalunya s’han comptabilitzat dos passos de vianants a l’encreuament amb 
l’Avinguda Pedra del Diable, però no a la intersecció amb el carrer Montserrat Roig (a uns 100 
m aproximadament del primer), on es localitza el Centre d’Assistència Primària. Per tant, es 
proposa pintar-hi un pas en aquest encreuament. Així mateix, caldria que en els encreuaments 
dels carrers interns del sector del PMU es localitzessin passos de vianants amb la construcció 
correcta de guals per donar seguretat als creuaments dels vianants i bicicletes i per tal que 
siguin accessibles per a les persones de mobilitat reduïda. En el cas del carrer Ernest Lluch es 
recomana que el pas de vianants pròxim a l’accés del CEIP sigui elevat, per tal de reduir la 
velocitat dels vehicles motoritzats (fora de l’àmbit del sector del PMU). 
 
La proposta d’ordenació del PMU preveu un carrer exclusiu per vianants a la banda oest de 
l’illa 5 (residencial) i un camí de vora o via verda per la banda est de la peça sud, paral·lel al 
parc fluvial, per potenciar els desplaçaments a peu per aquest. Els carrers transversal de Pedra 
del Diable i Montserrat Roig tenen una secció que, complementàriament a la seva funció viària, 
permeten definir espais verds i arbrats per estendre la qualitat ambiental del parc fluvial a 
través del sector. D’altra banda, en els carrers interns del sector sud es proposa crear carrers 
de zona 30, en els que caldrà col•locar la senyalització específica en les entrades i sortides a 
aquestes vies. La proposta d’ordenació del PMU preveu voreres d’amplades superiors als 2,5 
metres. Finalment, en els carrers on es preveu la localització d’aparcament, es recomana 
col·locar voreres amb “orella”. 
 
 
Bicicletes 
 
Per tal de potenciar l’ús de la bicicleta es proposa la creació d’una vorera-bici que transcorri per 
l’Av. de Catalunya i que tingui continuïtat cap a l’Avinguda de l’estació, pel sud, i cap al barri 
antic, pel nord. Aquest vial és l’eix principal que connecta el centre històric amb el barri de 
l’eixample, a la banda sud del municipi, i per tant aquesta proposta cohesionarà la unió entre 
ambdues zones, i pensant en una reconversió de l’avinguda cap a un carrer amb un caràcter 
més urbà. 
 
D’altra banda, la proposta d’ordenació del PMU planteja la creació de carrils bici (del tipus 
vorera-bici) en els següents carrers interns del sector del PMU: C/Ernest Lluch, C/Montserrat 
Roig i Av. Pedra del Diable. En el darrer cas, es recomana el perllongament de l’actual vorera-
bici de l’Av. Pedra del Diable, des de el carrer Mercè Rodoreda fins a l’Av. de Catalunya, per tal 
de connectar amb la futura vorera-bici proposada en aquest carrer dins del sector del PMU. Així 
mateix, es preveu una via verda paral·lela al parc en l’espai de transició funcional i topogràfica 
entre l’àmbit urbà i el parc fluvial, amb l’objectiu de potenciar-hi els desplaçaments a peu i en 
bicicleta. 
 
 
Aparcament 
 
A banda de la demanda d’aparcament fora de calçada de l’ús residencial (537 noves places), 
seran els equipaments i l’ús comercial aquells que generaran una demanda d’aparcament en 
calçada: 214 places (el 70% de les places estan associades a l’ús comercial). 
 
La proposta d’ordenació preveu reservar en calçada un espai destinat a l’aparcament en el 
carrers interns del sector. L’oferta total es comptabilitza en 232 places no regulades. També 
preveu la reserva de 7 places en l’Avinguda Catalunya per a operacions de càrrega i 
descàrrega.  
 
Per tant, es conclou que la futura demanda d’aparcament podrà ésser absorbida un cop 
desenvolupat el PMU i encara hi hauria un superàvit de 18 places. Tanmateix, en cas que la 
demanda d’aparcament s’incrementi un cop entrin en funcionament el conjunt d’activitats 
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previstes i no pugui ser absorbirda per l’oferta lliure en calçada, el PMU preveu una reserva de 
places d’aparcament fora calçada comptabilitzada en 173 places. Aquesta oferta es localitzaria 
en el subsòl dels espais lliures del carrer Pedra del Diable. 
 
Es recomana, però, potenciar altres modes de transport menys contaminants i pendre mesures 
de racionalització del vehicle privat.  
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ANNEX I. PLÀNOLS  
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11 ANNEX II. HORARIS DE LES LÍNIES D’AUTOBÚS 
INTERURBÀ  
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