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L’Ajuntament conjuntament amb l’Entitat Urbanística de Conservació del 

Polígon de Martorelles han promogut la redacció del Pla de Mobilitat 

Concretant-se aquest propòsit general en els objectius particulars són:  

• Reduir els impactes negatius sobre les diferents xarxes de transport, 

fonamentalment la viaria i els aparcaments 

• Fomentar l’ús de modes més sostenibles i garantir la qualitat de les altres xarxes i 

l’accés a aquestes: 

 Vianants 

 Bicicletes  

 Transport públic 

Donat el desenvolupament de les noves empreses, es preveu un 

increment de desplaçaments que junt amb els fluxos actuals, 

podrien empitjorar l’impacte de la mobilitat, ja força complicada 

L’objectiu general del estudi és:  

Avaluar els afectes de la mobilitat actual i futura i definir les 

directius i actuacions a realitzar per garantir la correcte 

absorció de la mobilitat sobre les xarxes internes de 

l’àmbit i de connexió l’entorn immediat 
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La metodologia de l’estudi s’ha estructurat a partir de 6 fases 

diferenciades 

Definició de 
l’àmbit d’estudi 

Caracterització 
de l’activitat 
econòmica 

Caracterització 
de la mobilitat 

oferta i 
demanda

Avaluació de 
l’impacte de 
la mobilitat

Diagnosi
Propostes de 

d’actuació

MOBILITAT INTERNA ALS PAEs

MOBILITAT DE CONNEXIÓ AMB GRANS XARXES

1 2 3 4 5 6

A Febrer de 2018 ens 

trobem en la Pre-Diagnosi 

De l’Estudi és derivaran 

PROPOSTES FACTIBLES 

D’IMPLEMENTACIÓ que 

hauran de ser 

POSTERIORMENT 

ESTUDIADES CAS A CAS, 

per desenvolupar 

“projecte específic” 

 

Àmbit d’Estudi 
 

Zona 
d'Influència  
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Per a la realització de l’estudi es va dur a terme un ampli treball de Camp 

 

  Campanya d’enquestes als 

treballadors i a les empreses 

de l’àmbit que formen part de l’ 

Agrupació Industrial del Baix 

Vallès 

Han respost: 

 35% de les empreses (23 

empreses) 

 Treballadors del 28% de les 

empreses (546 treballadors) 

Aforaments específics: 

 13 aforaments automàtics en 

punts estratègics 

 3 aforaments manual en hora 

punta 2h de 7:00-9:00h + 2h de 

12:30-14:30h  

Recopilació , anàlisis i adaptació 

de tots els aforaments realitzats a 

l’àmbit en els darrers 10 anys  
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A partir dels resultats de l’enquesta s’han caracteritzat els treballadors... 

ID Empresa Activitat N. treballadors % 

1 Industria 48 25,95% 

2 Industria 27 14,59% 

3 Muntatges mecànics i elèctrics 27 14,59% 

4 Industria del metall 23 12,43% 

5 Industria del metall 15 8,11% 

6 Industria del metall 14 7,57% 

7 Farmacéutica 13 7,03% 

8 Control qualitat 9 4,86% 

9 Industria / fabricació 2 1,08% 

10 Industria / fabricació 2 1,08% 

11 Industria / fabricació 1 0,54% 

12 Industria / fabricació 1 0,54% 

13 Industria / fabricació 1 0,54% 

14 Planxisteria industrial 1 0,54% 

15 Industria / fabricació 1 0,54% 

Total general 185 100% 

ID Empresa Activitat Volum de treballadors % 

16 Logística 360 100, % 

Total general 360 100% 

S’ANALITZA DE 

FORMA 

INDEPENDENT 

• 41% provenen del Vallès Oriental, 25% del 

Vallès Occidental, 19% del Barcelonès, 8% del 

Maresme   

 Del total, el 17% resideixen a Martorelles, el 

9% a Mollet i 2% a Sant Fost 

• El 82% entren entre les 7 i les 9h 

 39% a les 8h, 37% a les 7h i 6% a les 9h 

• El 70% fan Jornada Intensiva i surten 

principalment entre les 14 i les 15h 

• El 30% fan jornada partida, d’aquests el 60% 

dina a l’empresa i el 40% es desplacen per 

anar a dinar 

• 58% provenen del Vallès Oriental, 19% del 

Vallès Occidental, 10% del Barcelonès, 8% del 

Maresme   

 Del total, el 21% resideixen a Martorelles i el 

15% a Mollet i 2% a Sant Fost 

• Les entrades i sortides es distribueixen en 3 

torns, on entren i surten de forma escalonada: 

 Entre les 6:30 i les 7:30 

 Entre les 14:30 i les 15:30 

 Entre les 22:30 i les 23:30 

• El 100% fan Jornada Intensiva  

Logística 
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• Els patrons de mobilitat són similars, amb gairebé un 90% de desplaçaments amb 

vehicle privat tanmateix en els que treballen en empreses de Logística s’incrementa la 

mobilitat a peu i en motocicleta donat que disposen de més treballadors de l’entorn i que 

la majoria són gent jove, per contra en les empreses d’altres activitats s’incrementa l’ús 

del tren 

• En ambdós casos al voltant del 80% dels desplaçaments amb cotxe es realitzen 

únicament amb el conductor 

• El 75% dels enquestats de les empreses del polígon i el 100% dels treballadors de 

logística aparquen al carrer 

… I s’han obtingut els patrons de mobilitat segons les activitats de les 

empreses on treballen, destaca l’elevat ús del vehicle privat... 

 

El 80% dels residents a Martorelles, Mollet i Sant Fost es 

desplacen fins al polígon amb Vehicle Privat (Tot i no haver de 

realitzar altres activitats) 

Logística Industria / fabricació / Metal·lúrgica, Reciclatge... 
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A partir de les enquestes a empreses s’han pogut estimar el volum de 

camions que generen segons la seva superfície i activitat.. 

 

Està previst que el principal operador de logística incrementi i 

tripliqui el volum de camions que genera i el volum de treballadors i 

per tant, si no es realitzen mesures també el volum de vehicles 

aparcats al carrer 

ID Empresa Activitat Superfície Volum treballadors Volum camions/dia 

1 Logística 10.000* 900 250 

2 Industria / fabricació 10.000 74 0 

3 Muntatges mecànics i elèctrics 7.000 69 20 

4 Planxisteria industrial - 3 5 

5 Embotellament  500.000 400 100 

6 Industria del metall 21.000 65 10 

7 Metal·lúrgica 6.720 35 30 

8 Industria / fabricació 7.000 85 10 

9 Industria / fabricació 7.500 79 20 

10 Industria / fabricació 12.000 82 30 

11 Comerç 2.000 13 10 

12 Estampació peces metàl·liques 2.500 14 10 

13 Industria del metall 3.000 41 20 

14 Farmacéutica 88.000 673 50 

15 Fabricació d'accessoris per maquina-eina - 46 5 

16 Control qualitat 3.500 59 5 

17 Logística 6.000 36 0 

18 Reciclatge i gestor residus - 11 10 

19 Industria / fabricació 900 20 10 

20 Reciclatge 20.000 60 50 

21 Industria / fabricació 16.000 335 30 

22 Industria del metall 27.000 320 20 

23 Industrial, matriceria 650 9 5 

 Logística 

Industria / fabricació / 

Metal·lúrgica, Reciclatge... 

 Mitjana d’ 1 treballador / 100m2 de superfície 

 Mitjana de 0,33 camions / 100m2 de superfície 

 9 treballadors / 100m2 de superfície 

 2,5 camions / 100m2 de superfície 

*Aproximació superfície en ús novembre 2017 (1 mòdul de 3) 
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L’alta dependència del cotxe junt amb l’elevat volum de camions que es 

generen per les activitats comporta un fort impacte sobre les xarxes... 

Pels principals 

accessos s’estima 

l'accés d’uns 

42.000 vehicles al 

dia amb un 

percentatge mig 

de vehicles pesats 

del 11% 

Els principals 

accessos són els 

de Camí de Can 

Prat i els de la B-

500 que 

concentren 

gairebé el 75%  
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...Que afecta a les principals vies, que en les hores punta ja es troben al 

límit de la seva capacitat.... 
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...i especialment als accessos i interseccions des de les grans xarxes, que 

no poden assolir els volums de trànsit i on es generen llargues cues.... 



10 

...part d’aquesta problemàtica és deguda a altres factors externs del 

polígon.... 

• Confluència 

d’itineraris de 

connexions 

amb grans 

xarxes: 

 C-17 

 AP-7 

 C-33 

• Trenats en 

accessos 

• Capacitat 

rotondes 

• Falta d’espais 

de girs per 

camions 

• Etc... 
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La Generalitat està treballant per a minimitzar aquests impactes externs a 

les principals rotondes de connexió amb l’àmbit... 

Font: Doymo 

Ja s’han avaluat diverses 

alternatives per a millora 

la rotonda de la Vinyota i 

els accessos i connexions 

de la C-17 i l’AP7 

15 desembre 2017 

2015 

2017 

Font: Doymo 
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... Hi ha debilitats internes al PI que no se solucionaran amb aquestes...els 

volums de vehicles en els principals distribuïdors són molt elevats.. 

 

La rigidesa d’algunes interseccions a l’àmbit generen que el tràfic al 

carrer Sant Martí i de la Verneda sigui totalment asimètric... 
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... les interseccions en rotondes mostren uns nivells de servei 

desfavorables en les hores punta ... 

 

En alguns carrers del polígon es generen cues de vehicles en hora 

punta 

Hora punta Mati (de 7 a 8h) Hora punta Migdia (de 13:30 a 14:30h) 

Hora punta Mati (de 7 a 8h) Hora punta Migdia (de 13:30 a 14:30h) 

Nivell de servei 
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... les interseccions en rotondes mostren uns nivells de servei 

desfavorables en les hores punta ... 

 

En alguns carrers del polígon es generen cues de vehicles en hora 

punta 

Hora punta Mati (de 7 a 8h) Hora punta Migdia (de 13:30 a 14:30h) 

Hora punta Mati (de 7 a 8h) Hora punta Migdia (de 13:30 a 14:30h) 

Nivell de servei 
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.... I l’aparcament ja es troba al 100% d’ocupació en algunes zones 

S’ha detectat, que en els 

darrers mesos l’ocupació 

a incrementat en aquells 

vials on encara hi havia 

marge 

Octubre 2017 
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En aquest context, es fa necessari prendre mesures per a disminuir l’ús del 

vehicle privat i adequar les xarxes per a minimitzar els impactes d’aquests  

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

mobilitat 

• Definir propostes a la xarxa per minimitzar els impactes 

• Disminuir les externalitats que generen els vehicles en la salut i garantir la 

qualitat de vida dels treballadors i veïns 

• Fomentar l’ús de combustibles alternatius  

• Fomentar l’ús de vehicles compartits 

• Potenciar llançadores per a treballadors des de les zones on es concentren 

més treballadors 

• Analitzar la potencialitat de l’ús de transports alternatius al cotxe privat per 

part dels treballadors: 

 Autobús 

 Bicicleta 

 A peu 

• Entre d’altres... 
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Per obtenir un canvi cap a una mobilitat més sostenible, cal millora la 

qualitat d'algunes xarxes, on s’han detectat debilitats...   

 Les parades de dins del polígon 

estan servides per la línia dels PI 

Martorelles i Mollet 

 L’oferta no s’adequa a les 

necessitats dels treballadors 

 En un sentit les connexions són 

molt llargues 

 Les connexions amb 

l’estació Renfe presenten 

unes condicions 

millorables 

 Els itineraris de connexió 

amb els nuclis, no tenen 

continuïtat, en alguns 

trams no disposen de 

voreres ni passos de 

vianants 

 No es disposa d’itineraris segurs per a bicicletes ni 

aparcaments a la via publica 

 El 60% de les empreses enquestades no disposen 

d’aparcaments per a bicicletes  
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