
EXPOSO 
 
1. En data 5 de d’agost de 2022 es va publicar al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona l’Aprovació inicial del Pla director de la bicicleta de Mollet 
del Vallès promogut per l’Ajuntament de Mollet del Vallès i redactat per Assessoria 
d’Infraestructures i Mobilitat S.L, tot obrint un període d’informació pública fins el dia 3 
d’octubre de 2022 per tal que es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 

2. L’objectiu 11 de l’Agenda 2013 té com a meta «11.3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE. 
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.» 

 
3. La bicicleta és un mitjà de transport totalment sostenible de zero emissions amb un preu 

assequible a l’abast de tota la població. Per tal de complir amb l’objectiu exposat cal repensar 
els espais actuals de la ciutat que estan principalment dedicats al vehicle privat. 

 
4. En atenció a aquests criteris exposats breument, es presenten les següents AL·LEGACIONS: 
 
1. L’objectiu estratègic del Pla director de la bicicleta d’ «Afectar el mínim imprescindible l’espai 

d’aparcament i el trànsit» és contrari a l’objectiu esmentat i limita tot marge d’actuació en la 
promoció de la bicicleta. 

 
Si bé és cert que les connexions interurbanes en transport públic i en bicicleta no són una 
alternativa al cotxe particular en el present i això en crea una dependència, és necessari revertir la 
situació de forma progressiva tot afavorint els modes sostenibles per tal que puguin esdevenir una 
alternativa real per a la població. 
 
Per tant, s’hauria de repensar aquest “objectiu estratègic” i compatibilitzar-lo amb una transició 
progressiva cap a un canvi d’hàbits de mobilitat, sobretot, interurbana, i disminució de la 
dependència de tenir un cotxe particular. 

 
2. La metodologia no ha comptat amb cap mena de procés de participació ciutadana en la seva 

diagnosi, un element que pot ser clau per tal de conèixer la perspectiva veïnal i poder tenir-la en 
compte en la redacció del pla i l’elaboració de les actuacions. 
 
És un fet que sobta amb allò manifestat a la primera pàgina: «El Pla d’Actuació del Mandat 2019-
2023, defineix el conjunt d’accions i projectes per millorar i transformar Mollet durant els 
propers quatre anys amb la suma de la cooperació de la ciutadania, del teixit associatiu i dels 
agents econòmics i socials. » 
 
Es proposa la realització d’una enquesta a la ciutadania per tal de conèixer la seva percepció de 
la situació de la mobilitat en bicicleta a la ciutat així com de l’ús que fan d’aquest mode transport. 
 

3. El pla no presenta cap temporització o període d’execució o no s’especifica si aquest aspecte 
dependrà del Pla de Mobilitat Urbana, Pla d’Actuació de Mandat, etc. 
 

4. El pla hauria de considerar la fi de les actuals i l’inici de les noves concessions d’autobús interurbà 
de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya l’any 2028 que, 
amb molta probabilitat, augmentarà els desplaçaments interurbans amb aquest mode i reduirà la 
dependència actual del vehicle particular, tot modificant l’actual repartiment modal en aquest 



tipus de desplaçaments. Aquest horitzó permetria fixar aquelles actuacions que puguin comportar 
més eliminació d’aparcament per tal de racionalitzar-les. 

 
5. L’apartat 3.4. Xarxa de transport públic col·lectiu conté nombroses errades així com informació 

completament antiquada. 
 
Aquesta situació afecta al plànol de transport públic que es mostra: números de línies ficticis als 
autobusos interurbans, recorreguts no vigents a les línies L1, 355/365, 376, 389, manca de les 
línies e21 i N72. 
 
També a les descripcions dels horaris dels serveis d’autobús que no són vigents, a més, 
d’arrossegar els errors del plànol. 
 
No es detallen els horaris dels serveis de Rodalies, que és el mode de transport públic col·lectiu 
més utilitzat a la ciutat i una constitueix una de les opcions de mobilitat sostenibles considerades 
pel pla (bici + tren). 
 
S’adjunta un plànol (document adjunt “planol_transport_public_mollet_del_valles_2022”) amb 
tota la informació actualitzada i es proposa la seva esmena així com tenir-la en compte en la 
redacció del pla. 
 

6. A l’apartat 5.1.3. Tipologia de les vies ciclistes s’estableixen les següents mesures mínimes per 
als carrils bici en calçada: 

a. dues línies de separació de 10 cm cada una amb un espai de 30 cm entre elles 
b. carril bici sigui unidireccional haurà de tenir una amplada mínima d’1,40 m 
c. 2 metres mínim amb línies separadores de sentit d’1 m cada 2 m 

Les mesures d’amplada per a carrils unidireccionals pot resultar massa exigent per a un municipi 
com és Mollet, en qual predominen els carrers estrets (7-10 m d’amplada) però que actualment 
compten amb voreres estretes i una caçada molt ampla amb un o dos cordons aparcament i carrils 
de circulació d’entre 3.5 m i 4 m, és a dir, molt amples que afavoreixen velocitats elevades. 
 
Modificar aquest criteri i fer-lo més flexible podria permetre pintar carrils bici unidireccionals en 
sentit contrari a la circulació viària de manera que afavoriria la pacificació del trànsit i milloraria 
la convivència amb la bicicleta alhora que es crea una xarxa de carrils bici avantatjosa respecte 
els vehicles motoritzats ja que comptaria amb més itineraris. 
 
A més, el carril bici en sentit contrari presenta total visibilitat per als vehicles motoritzats en tot 
moment i evita possibles conflictes en girs de cruïlles ja que les bicicletes es veuen venir de cara. 
 
A tall d’exemple s’exposen els següents casos: 

 
Carrer de la Jota, Barcelona 



 

Carrer del Sagrat Cor, Sant Just Desvern 

 
Calle de los Fueros, Vitòria-Gasteiz 

 
Rue de la Concorde, Toulouse 

 



Es proposen una sèrie de carrers en els quals aquest model podria implementar-se: 
- Carrers de Palau-Solità i Plegamans, Fèlix Ferran i Marià Fortuny 

Constitueixen un eix que connecta Can Borrell, Santa Rosa, Col·legis Nous, Estació del 
Nord i desemboca a la rotonda de Badalona i connectaria amb el carril bici previst a l’av. 
Burgos. 
 
S’hauria de considerar com un eix pedalable bàsic ja que no presenta cap pendent 
remarcable i esdevindria doble sentit per a bicicletes enllaçant tota la façana Oest de la 
ciutat. 
 

- Carrers de Santa Perpètua, Sant Francesc i Santiago Tiffon 
Són carrers amb una calçada prou ampla que, sense eliminar cap aparcament podrien 
comptar amb el model carril exposat de forma que es crea un sistema central intern al barri 
de Santa Rosa que enllaçaria amb l’eix proposat anterior i aniria cap a l’hospital i l’estació 
de Santa Rosa. 
 
D’altra banda, la combinació de Palau-Solità i Plegamans i Santa Rosa és una alternativa 
a Álvarez de Castro que és un carrer amb un pendent molt fort. 
 
A més, el carril de Santiago Tiffon connectaria amb el carril previst a la ronda dels 
Pinetons. 
 
No té sentit que tots els carrers del barri de Santa Rosa tinguin la consideració de xarxa 
veïnal ja que és un barri sense comerç i, per tant, la mobilitat en aquest sentit és obligada 
cap a altres barris i amb aquesta proposta seria més àgil de realitzar amb bicicleta. 
 
Cal posar facilitats i avantatges a la bicicleta en aquest barri ja que és el barri residencial 
amb més vehicles per cada 1000 habitants de la ciutat. 
 

- Carrer de Palaudàries 
Aquest carrer connecta el punt més alt dels barri de Col·legis Nous i Plana Lledó amb la 
zona central de Jaume I i el centre històric de la ciutat, que es troben a un nivell més baix. 
 
És un carrer amb el sentit de circulació ascendent, de manera que esdevé un carrer més 
complex per a circular amb una bicicleta normal. 
 
La calçada compta amb un cordó d’aparcament fix a la banda Can Pantiquet i, en alguns 
trams, també a la banda Santa Rosa. 
 
Per això, podria ser un bon carrer per implementar el carril bici en sentit contrari ja que 
dotaria la bicicleta d’un eix ràpid, fàcil de pedalar i directe cap al centre i connecta amb la 
vorera bici prevista a l’av. del Parc. 
 

- Av. Rafael Casanova i c. Berenguer III 
Aquest eix connecta les dues estacions de Rodalies passant pel centre de la ciutat a tocar 
de la parada d’autobús interurbà del Parc de Can Mulà on tenen parada gairebé totes les 
línies interurbanes d’autobús. 
 
Actualment l’aparcament d’aquest eix és de zona blava tret de la zona més pròxima a 
l’estació de Santa Rosa. Per tant, s’entén que és un sistema de dissuasió de l’ús del vehicle 
particular per a desplaçaments al centre de la ciutat, és a dir, desplaçaments interns que 
representen un percentatge petit del repartiment modal intern. 



 
Pel que fa a vehicles procedents d’altres municipis, l’actuació es podria emmarcar en 
l’horitzó 2028 amb la renovació de les concessions d’autobús interurbà. 
 
A més, al voltant d’aquestes vies se situen diversos equipaments educatius i culturals 
(Escola Anselm Clavé, Escola Lestonnac, Biblioteca Can Mulà) que es beneficiarien del 
carril bici com a opció per arribar-hi i la reducció del trànsit per guanyar entorns pacificats, 
més amables i amb una reducció de la contaminació atmosfèrica. 
 
A més, enllaça amb el primer eix d’aquesta proposta i la completa. 
 
A continuació, es mostra un plànol de la xarxa de carrils bici unidireccionals en sentit 
invers al sentit del trànsit motoritzat actual així com alguns dels desplaçaments que es 
facilitarien. 

 



Per tal de verificar la utilitat d’aquestes actuacions s’han traçat els recorreguts que cal seguir des del 
barri de Santa Rosa (Santiago Tiffon amb Ramon y Cajal) per arribar al centre de la ciutat (Berenguer 
III amb av. Llibertat).  

 
 

7. Pel que fa a les propostes, apartat 5.1.3, es fan les següents apreciacions: 
 
- C. Enric Morera 

En un carrer tan ample no té sentit limitar el carril bici a un sol sentit. Tenint en compte 
les mides proposades s’ho pot encabir un carril bici bidireccional per poder connectar 
donar continuïtat completa al carril existent de l’av. Antoni Gaudí. 
 

- C. Gallecs 
És un carrer prou ample per poder encabir un carril bici bidireccional de manera que es 
faciliti l’itinerari de connexió amb l’espai rural de Gallecs i sigui atractiu (seguretat) per a 
famílies amb infants que vagin a Gallecs. Connectaria amb el carril bici de l’av. Rívoli 
que ja es troba en procés de contractació de les obres. 
 

- C. Onze de Setembre 
Segons el PMU vigent, és un carrer amb un pendent d’entre el 5% i el 10% i, per tant, és 
difícil circular-hi si no es fa amb una bicicleta o patinet elèctrics. Caldria senyalitzar 
aquesta dificultat o bé, excloure la via de la a xarxa pedalable i establir una alternativa més 
assequible. 
 

- C. Francesc Layret (tram entre Álvarez de Castro i av. Rívoli) 
Aquest tram presenta nombrosos guals a la banda hospital i ofereix poques places 
d’aparcament en una àrea d’habitatges unifamiliars que ja disposen d’aparcament propi. 
 
Es proposa crear un carril bici bidireccional en aquesta franja per tal de donar plena 
continuïtat a l’eix proposat Palau-S. i P.-F. Ferran-M. Fortuny i enllaçar amb l’av. Rívoli 
i facilitar l’accés al CAP Plana Lledó i Gallecs, entre d’altres. 
 

 



- Av. Caldes de Montbui (tram entre av. Rívoli i Agricultura ) 
Aquest tram del carrer en sentit cap al centre de la ciutat té una calçada molt ampla amb 
dos cordons d’aparcament i un carril de circulació de més de 5 metres d’amplada que 
afavoreix altes velocitats. 
 
Es proposa desplaçar el cordó d’aparcament de la banda hospital per tal d’encabir un carril 
bici, ja sigui unidireccional o bidireccional, per tal de pacificar el trànsit i donar una 
continuïtat i connexió atractiva al carril bici d’av. Rívoli. 

 
8. En relació amb l’apartat 5.2, no es valora en cap moment la instal·lació d’aparcaments “segurs 

amb un tancat i un registre d’entrada” més enllà de les estacions de tren i seguidament es 
consideren els aparcaments d’”U” invertida i columna com a segurs. 
 
Caldria valorar si la ciutadania realment percep aquest tipus d’espais com a segurs en l’enquesta 
proposada al primer punt. 
 
D’altra banda, el pla hauria d’apostar per incloure un model d’aparcament “segur amb un tancat 
i un registre d’entrada” als principals espais de la ciutat on es pugui encabir tot seguint l’exemple 
de ciutats com Granollers i els municipis l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Existeixen models de diferents mides que es poden adaptar als espais disponibles. 

Aparcament tancat per a bicicletes a Granollers. 
 
Una possible distribució d’aquest tipus d’aparcaments és la que es proposa en el següent plànol. 



 
 
Aquesta proposta es complementària a la d’aparcaments d’”U” invertida i els aparcaments segurs 
previstos a les estacions de Rodalies. 
 
9. Actualment, l’aparcament segur i tancat de l’estació de Mollet – Sant Fost que es troba instal·lat 

i operatiu, té un horari de funcionament basat en les hores de servei ferroviari. 
 
Aquest pla hauria de preveure la supressió d’aquesta limitació ja que l’estació no es troba 
aïllada, sinó adjacent a la trama urbana i el no tancament d’aquest espai afavoriria l’ús de la 
bicicleta a tota la zona. 
 
A més, en cas d’incidència al servei ferroviari i retards en els últims trens, l’usuari no tindrà cap 
risc de trobar l’aparcament tancat fora de servei, un fet totalment dissuasiu. 


