
PROJECTE PILOT DE 

MESURES AMBIENTALS 

PER A LA MOBILITAT 

LABORAL:
Corredor Besòs-Congost-Mogent

(Vallès Oriental)

Novembre 2020



2

1. L’Estratègia de Corredor Sostenible

Sostenible Saludable Inclusiu Equitatiu Digitalitzat

Objectiu: Millorar la mobilitat i reduir les emissions, centrant-se de forma

important en els desplaçaments de mobilitat quotidiana, fomentant el següent model de mobilitat

(establert al pla director de mobilitat 2020-2025):



2. Caracterització àmbit

Nº de PAE’s: 127

Sup. PAE’s: 2.745,49 Ha

Nº d’empreses PAE’s: 3.518

Superfície: 735 km2

Densitat: 557,3 hab/km2

Població: 409.638 hab.

Capital: Granollers

Municipis: 39
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Xarxa ferroviària: 33% municipis 

disposa d’estació (65% població)

Xarxa viària: el principal corredor 

és de peatge (AP-7 i C-33)  



3. Agents involucrats
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Co-direcció 

Grup de seguiment principal



3. Agents involucrats
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Altres agents

... i altres agents

Taula 
intermunicipal
de la qualitat de 
l'aire del Vallès 
Oriental
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4. La proposta

7 línies estratègiques que recullen 26 accions



Accions:

- Prova pilot de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP): sistema de bicicletes i patinets públics.

1. Millora de la mobilitat activa i micromobilitat

5. Accions dels eixos

- Implantació de Bicitancats: aparcament segur de bicicletes en

estacions de transport públic.

- Millora de les xarxes de mobilitat activa: millora de connexió,

senyalització, il·luminació...

- Accions Zona de Baixes Emissions municipals.

7



- Suport a la prova pilot de rutes de busos d’empresa: rutes per

servir empreses amb poca accessibilitat en transport públic.

- Promoció de la bicicleta a les empreses: cessió temporal de

bicicletes als empleats, cursos de formació...

- Acompanyament a les persones amb necessitats especials:

App mòbil que proporciona una planificació de la ruta, guiatge i

monitoratge remot per poder fer ús del transport públic.

2. Participació de les empreses

5. Accions dels eixos

8

Accions:

- Impuls per a la redacció de Plans: plans de mobilitat corresponsable d’empresa, suport a les mesures i redacció

de Plans de Desplaçaments d’Empresa.



3. Millora de la mobilitat en transport col·lectiu: eix R2Nord o Vallès Oriental

incorporació de passos de vianants, millora de l’accessibilitat,

canvi d’ubicació de les parades...

- Informació d’incidències al corredor: informació

d'incidències del transport públic en temps real. Projecte

vinculat a la T-mobilitat.

- Suport a la prova pilot de bus elèctric: desenvolupament

del bus elèctric a la comarca.

5. Accions dels eixos
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Accions:

- Implantació de serveis a la demanda nocturns i en polígons petits: serveis de transport públic per donar

resposta als usuaris de zones de baixa densitat o amb baixa demanda com ara polígons.

- Millora de les parades de bus i intercanviadors:



4. Millora de l'eficiència del vehicle privat i la logística

- Prova pilot de cotxe compartit: model de col·laboració

publicoprivada i interoperabilitat tecnològica.

- Punts de conveniència en aparcaments d’enllaç: implantació de

guixetes d’autoservei en estacions de transport públic.

- Campanya promoció de distintiu de flotes: difusió a les empreses

dels polígons industrials.

- Prova pilot cotxe multiusuari: implantació de vehicles compartits a

diversos municipis.

5. Accions dels eixos
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Accions:

- Sensorització d’aparcaments d’enllaç: sensorització dels aparcaments en estacions ferroviàries.

- Adequació d’un aparcament d’enllaç de bus: millora de la senyalització, il·luminació, sensorització,

pavimentació...

- Implantació de punts de recàrrega elèctrica: en zones urbanes.



5. Innovació tecnològica

- Espai web de mobilitat quotidiana: s’incorporarà la informació

relacionada amb la mobilitat quotidiana per facilitar la

corresponsabilitat dels agents implicats.

- Prova pilot de vehicle autònom: millores de l’eficiència en l’última

milla.

- SIG DUM-Logística: espai web en el qual cada ajuntament

incorporarà informació de C/D, punts de conveniència, aparcaments

de camions, etc.

5. Accions dels eixos
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Accions:

- Millores en el Mou-te: incorporació de noves funcionalitats com: informació sobre la xarxa ciclable, permetre

itineraris multimodals de bicicleta i transport públic, informació dels pendents dels recorreguts, etc.



6. Accions infraestructurals

5. Accions dels eixos
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Accions:

- Carrils BUS Interurbans: millora dels serveis interurbans tant dins com fora de l’àmbit d’actuació.

- Altres Carrils BUS en zones urbanes: conversió de petits

trams urbans.



7. Comunicació

5. Accions dels eixos
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Accions:

- Campanya de comunicació del conjunt d’actuacions: jornades, xarxes socials, etc.

- Campanya de comunicació a joves i comerç electrònic: divulgació sobre l’impacte mediambiental del comerç

online dirigida als joves.



6. Pressupost estimatiu 

30% 18% 18%

13% 7%

7% 4% 3%

Inversió prevista: 1,4 M€
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Algunes mesures, tot i

poder-se trobar fora de

l’àmbit, es considera que

tenen un vincle funcional i

de mobilitat amb el corredor.

7. Àmbit potencial de les accions
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1 Millora de la mobilitat activa i micromobilitat

1.1 Àmbit potencial per la prova pilot de VMP i bicicletes

1.2 Bicitancats potencials

1.3 Millora senyalització i accessos mobilitat activa

1.4 Accions Zona Baixes Emissions Granollers

2 Participació de les empreses

2.1 Impuls per la redacció de Plans de Mobilitat

2.2 Àmbits potencials per implantar rutes de busos empresa

2.3 Àmbits potencials flota bicielèctrica d’empresa i cursos 

Conjunt de l'àmbit 2.4 Acompanyament a persones vulnerables

3 Millora de la mobilitat en TC: eix R2Nord o Vallès Oriental

3.1 Servei a la demanda de TPU en polígons petits i nocturn

3.2 Millores operatives parades bus i intercanviadors

Conjunt del corredor 3.3 Informació d’incidències en el Corredor

3.4 Suport a la prova pilot de bus elèctric

4 Millora de l'eficiència del vehicle privat i logística

4.1 Potencials aparcament d’enllaç a sensoritzar

4.2 Adequar un P&R bus

4.3 Potencials àmbits per punts de recàrrega elèctrics

4.4 Àmbits potencials per impulsar el cotxe compartit

4.5 Punts de conveniència potencials

4.6 Campanya de promoció del distintiu de flotes

4.7 Àmbits potencials per implantar carsharing

5 Innovació tecnològica

Conjunt de l'àmbit 5.1 Millores en el Mou-te

Conjunt de l'àmbit 5.2 Portal web del CGM

5.3 Prova pilot vehicle autònom

Conjunt de l'àmbit 5.4 SIG DUM-Logística

6 Accions en infraestructura

6.1 Potencials Carrils Bus
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8. Impacte ambiental esperat

Tones 
NO2

Tones 
CO2

Tones 
PM10

Reducció 
marc del 

Pla d’Acció

31,3

5562

1,6

Reducció 
marc

Reducció en 5 anys:



9. Calendari

2020

2021

Novembre i desembre

Gener i febrer

Març i abril

Maig i juny

Juliol i agost

Setembre i octubre

Presentació institucional Reunions amb els agents 
responsables

Definició i concreció de les accions

Elaboració de convenis, licitacions...

Implantació de les accions

Es preveu un termini d’un any per a la implantació de totes les accions.
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Hi haurà un espai Web per fer el seguiment del projecte
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