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MEMÒRIA SOCIAL POUM DE CANOVELLES 
ANÀLISI AVANÇ 

 

1. LA POBLACIÓ 

1.1. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Canovelles, amb 15.954 habitants al 2014, ha experimentat un important creixement entre els anys 2004 i 
2007, després d’un període d’una certa estabilitat en la seva evolució. A partir de l’any 2008 el creixement 
tot i ser positiu encara, enregistra una disminució en el seu volum què es manté fins al 2010 i a partir del 
2011 s’inverteix el  signe del creixement,  llevat del 2012 en que torna a recuperar població. Canovelles al 
2009 havia superat els 16.000 habitants i al 2014 es situava lleument per sota d’aquest llindar. Tot amb tot, 
informació  del  padró  indica  una  certa  recuperació  del  creixement  i  a  octubre  del  2015  haurien  tornat  a 
assolir els 16.000 habitants. 
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Font.  Idescat,  a  partir  del  Padró  municipal  d’habitant.  2015 
Ajuntament de Canovelles;  elaboració pròpia 

Si es mira l’índex de creixement anual, Canovelles es caracteritza per un creixement relativament irregular, 
marcat per algun any d’important disminució (1999‐2000 i 2010‐2011) i per algun any d’un gran creixement 
(2004‐2005 i 2006‐2007). Si es compara amb el Vallès Oriental destaca que el seu creixement ha estat per 
sota del de la comarca llevat dels anys de màxim creixement del municipi i també dels anys 2001 a 2012 i 
que entre el 2006 i 2007, quan Canovelles assoleix un dels seus màxims el Vallès Oriental va reflectir una 
inflexió en el seu ritme; altrament, municipi i comarca al llarg d’aquest període no sempre han presentat les 
mateixes  tendències:  quan  el  Vallès  Oriental  començava  a  presentar  una  disminució  en  el  seu  ritme  de 
creixement Canovelles  l’augmentava.  Igualment, el Vallès Oriental no ha tingut creixements negatius tot  i 
que en els dos darrers anys  s’ha acostat al  creixement 0, mentre que Canovelles  si que ha experimentat 
pèrdua de població. 
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Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants. 2015 Ajuntament de Canovelles; elaboració pròpia 

 

 

1.2. FLUXOS DE POBLACIÓ 

1.2.1 Creixement natural 

El creixement natural de Canovelles ha estat  relativament  feble des dels anys 80. Entre el 1993  i el 2002 
Canovelles presenta els saldos de creixement natural més baixos (mai negatiu) d’un període de gairebé 40 
anys i al 1998 assoleix el seu mínim en que la natalitat i la mortalitat quasi bé s’igualen resultant en un saldo 
de 6 persones.  

La feblesa del creixement natural es manté fins el 2004 i a partir del 2005 s’inicia una nova etapa en que el 
creixement natural proporciona uns saldos que superen el centenar  i al 2009 supera els 150. Aquest cicle 
dura fins el 2010 i a partir del 2011 torna a disminuir el saldo, el primer any lleument per sota el centenar 
però any a any el volum segueix disminuint i al 2014 superava de poc la cinquantena.  
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Font.  1975‐2011:  Idescat.  Moviment  natural  de  la 
població.  2012‐2013:  Idescat,  a  partir  del  Moviment 
Natural de la Població de l'INE. i elaboració pròpia 

El baix creixement natural ha estat degut a  la combinació de  la reducció de  la natalitat amb un  lent però 
progressiu augment de  la mortalitat què,  tot  i que sempre ha estat  inferior a  la natalitat ha mantingut  la 
tendència  a  l’augment mentre  que  la  natalitat  ha  presentat majors  fluctuacions.  En  tot  cas,  els màxims 
saldos s’aconsegueixen per augment de la natalitat i disminueixen quan aquesta cau; la mortalitat segueix 
augmentant però encara no es manifesta com el principal problema del creixement natural. 

 

1.2.2 Migracions internes 

Així doncs, el creixement natural no ajuda a entendre del tot el creixement que ha experimentat Canovelles 
entre els anys 2002 – 2009, especialment entre el 2005 i 2007. Les migracions internes podrien ser un altre 
factor de creixement. No obstant, si es mira la sèrie des de l’any 1992 s’observa que en poques ocasions hi 
ha  hagut  a  Canovelles  un  saldo  positiu;  altrament,  sovint  han  emigrat més  persones  que  no  han  entrat: 
d’una sèrie de 21 anys només en 4 anys el saldo ha estat positiu tot i que de poc volum (el més elevat al 
2004amb un  saldo  de  139  persones),  en  un  any  (1992)  el  saldo  resultant  va  ser  0  (van  entrar  i  soritr  el 
mateix nombre de persones); la resta d’anys els saldo ha estat negatiu. 

 

Immigració Emigració Saldo Volum 

1992 398 398 0  796 

1993 379 409 -30  788 

1994 365 499 -134  864 

1995 379 604 -225  983 

1997 469 506 -37  975 

1998 505 506 -1  1.011 

1999 448 667 -219  1.115 

2000 467 611 -144  1.078 

2001 632 647 -15  1.279 
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2002 749 822 -73  1.571 

2003 909 819 90  1.728 

2004 1.082 943 139  2.025 

2005 964 1.061 -97  2.025 

2006 1.149 1.106 43  2.255 

2007 882 1.098 -216  1.980 

2008 868 1.027 -159  1.895 

2009 895 1.067 -172  1.962 

2010 815 1.020 -205  1.835 

2011 926 846 80  1.772 

2012 876 963 -87  1.839 

2013 863 919 -56  1.782 
Font:  Idescat,  a  partir  de  l'Estadística  de  variacions 
residencials de l'INE i elaboració pròpia 

Malgrat  aquests  saldos  negatius,  és  de  destacar  que  el  volum  de  les  entrades  i  sortides  (immigració  / 
emigració) van anar en augment al llarg dels anys amb uns màxims entre el 2004 i 2006 i si bé a partir del 
2007  aquest  comença  a  disminuir,  al  2013  seguia  superant  les  1.700  persones.  Dit  d’una  altra manera, 
indistintament  de  si  es  venia  a  residir  o  es marxava  del municipi,  la mobilitat  residencial  ha  estat  força 
elevada i continua sent‐ho. 

 

1.2.3 Migracions exteriors 

Així  doncs,  les  migracions  internes  no  ajuden  a  explicar  el  creixement  de  Canovelles.  Les  migracions 
exteriors serien el tercer factor en les dinàmiques demogràfiques. 

Del  2005  al  2008  (no  es  té  informació  d’emigracions  externes  anteriors  al  2005),  Canovelles  va  atraure 
població provinent de l’estranger i amb uns saldos força elevats. A partir del 2009 la immigració es redueix 
mentre que l’emigració augmenta i al 2010 es registra un saldo negatiu notable (recordar que entre el 2010 
i  el  2011  Canovelles  perd  població:  al  2010  té  saldos  negatius  en  migracions  internes  i  en  migracions 
exteriors i malgrat que el creixement natural encara no ha presentat una reducció forta, no pot compensar 
les pèrdues que es produeixen per emigració). 

2011 torna a presentar un saldo positiu tot i que ja més modest, però els dos següents anys tornen a ser 
negatius:  la  immigració ha seguit disminuint  i  l’emigració malgrat ser menor que  la de  l’any 2010 segueix 
superant la immigració. 

-300 0 300 600 900

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Immigració Emigració Saldo

 
Font:  Idescat,  a  partir  de  l'Estadística  de  variacions 
residencials de l'INE i elaboració pròpia 

La taula següent, en que s’han agregat  les migracions  internes  i exteriors, mostra el balanç del moviment 
migratori,  en  que  als  primers  anys  d’un  balanç  molt  positiu  s’hi  segueixen  els  darrers  anys  de  balanç 
negatiu.  No  obstant  cal  destacar  que,  fins  i  tot  amb  un  flux  negatiu  de  població,  el  volum  total  de 
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moviments segueix sent elevat tot i manifestar una certa tendència a la disminució. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Immigracions 1.065 1.063 1.216 997 1.152 1.236 1.344 1.633 1.362 

Emigracions 1.139 1.199 1.042 1.431 1.310 1.195 1.184 1.177 1.064 

Saldo total -74 -136 174 -434 -158 41 160 456 298 

Volum total 2.204 2.262 2.258 2.428 2.462 2.431 2.528 2.810 2.426 
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE 

 

Per  a  cloure,  el  creixement  de  Canovelles  s’ha  produït  bàsicament  per  la  immigració  exterior  i  un 
creixement natural positiu.  

 

1.2.4 Població resident a l’estranger 

Es vol  tancar aquest apartat donant una ullada a  la població resident a  l’estranger atès que aquest és un 
moviment que va en augment i a Canovelles també l’afecta. 

Al 2009 hi havia 45 persones inscrites en el padró d’habitants residents a l’estranger. Al 2015 ja n’eren 204. 
L’increment entre aquests anys ha estat del 353% tot i que anualment el major increment s’identifica entre 
el 2012 i 2013 
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Font. Idescat, a partir del Padró d’habitants residents a 
l’estranger i elaboració pròpia 

Segons lloc de naixement, destaquen els que retornen al país on van nàixer tot i que el pes varia en funció 
dels orígens: quasi el 86% dels nascuts a Amèrica del Sud van neixer al mateix país de residència mentre que 
en el cas dels nascuts a la resta de la Unió Europea només un 21% tornen al país de naixement. Els nascuts a 
Catalunya opten per anar a la resta de la Unió Europea seguit per Amèrica del Nord i Central i Àfrica. 

Catalunya 
Resta de 
l'Estat 

Mateix 
país de 
residència 

Altres 
països 

Resta Unió Europea 44,5% 4,5% 20,9% 30,0% 

Resta d'Europa 30,0% 20,0% 25,0% 25,0% 

Àfrica 36,8% 5,3% 57,9% 0,0% 

Amèrica del Nord i Central 38,9% 5,6% 44,4% 11,1% 

Amèrica del Sud 11,4% 2,9% 85,7% 0,0% 

Àsia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oceania 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Total 36,3% 6,4% 37,7% 19,6% 
Font.  Idescat,  a  partir  del  Padró  d’habitants  residents  a  l’estranger  i 
elaboració pròpia 

Els residents a l’estranger (54%) seguit per l’Amèrica del Sud (17%). La resta de destinacions no assoleixen el 
10% tot i que la resta d’Europa s’hi acosta molt. 

Per edats, el grup d’infants de 5 a 9 anys i pre i adolescents, de 10 a 14 anys, són els de major pes, amb el 
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que es pot interpretar que una part relativament important dels que han anat a residir a l’estranger ho ha 
fet amb la seva família. 
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Font.  Idescat,  a  partir  del  Padró  d’habitants  residents  a 
l’estranger i elaboració pròpia 

 

1.3. ESTRUCTURA D’EDATS 

Canovelles s’ha caracteritzat per ser un municipi força jove (per exemple al 2000, quasi l’11% de la població 
tenia entre 20 i 24 anys), amb una població gran de poc pes relatiu.  
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Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 
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No obstant, en 15 anys es produeix una important transformació en la seva estructura d’edats: la població 
infantil augmenta molt el seu pes mentre que la població jove i adulta el veuen reduït. La reducció del pes 
de la població jove i adulta es tradueix en un augment de la dependència global: del 38’2% al 2000 al 48’3% 
el 2014. 

Un altre canvi rellevant és que si bé es redueix l’índex d’envelliment –que ja era relativament baix–, passant 
del 86% al 2000 al 72’4% el 2014, augmenta el de sobreenvelliment (del 9’2% a l’11,5%); altrament dit, si bé 
la població infantil supera a la gran en quasi un terç, en el grup de les persones grans el pes dels de 85 i més 
anys ha augmentat en relació el seu propi grup, possiblement degut a l’augment de l’esperança de vida. 

Afinant  la  lectura per grups d’edat, entre el 2000  i  l’octubre del 2015 es produeix un  important augment 
dels  grups  dels  petits  (fins  9  anys)  i  del  grup  de  35  a  39  anys.  La  població  de  més  de  40  anys  també 
augmenta  però  no  en  les  mateixes  proporcions.  En  aquest  mateix  període  es  dóna  una  reducció  molt 
important dels grups de 15 a 29 anys sent la més destacada la dels joves de 20 a 24 anys que possiblement 
hauran passat a engruixir el grup de 35 a 39 (no es pot descartar que part hagi emigrat alhora que hagin 
arribat efectius d’aquest mateix grup d’edat), sense que hagin estat substituïts (són una generació nascuda 
en l’època de reducció notable de la natalitat).  

Així  doncs,  s’estaria  identificant  un  doble  procés:  maduració  de  la  població  del  municipi  alhora  que 
l’ampliació de la base podria suposar un rejoveniment de l’estructura en 1 o 2 dècades. Amb tot no es pot 
descartar  que  en  2  o  3  dècades  s’identifiqui  un  important  augment  de  la  població  gran  mentre  que  la 
població adulta pot veure encara més reduït el seu pes i la infantil també, a no ser que els fluxos d’entrada 
es recuperin i compensin l’evolució natural de la població. 
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Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Per a cloure aquest apartat, es vol donar una ullada a quina ha estat la variació de pes dels grups d’edat des 
que  les  dinàmiques  de  creixement  es  veuen  estroncades  (vers  el  2010)  i  també  els  guanys  i  pèrdues 
d’aquests 15 anys.  La  taula és un pèl  feixuga de  llegir  però  força  il∙lustrativa.  En  vermell  es marquen  les 
pèrdues,  en  gris  fosc  el  neutre  (ni  pèrdua ni  guany)  i  en  negre  els  guanys.  Igualment,  aquesta  taula  pot 
ajudar a tenir un certa perspectiva de futur. 

Els joves de 20 a 34 anys, tant anualment com en relació el 2000 són els que grups d’edat que més veuen 
reduït el seu pes. Els més petits  (0 a 4 anys)  l’augmenten en relació el 2000 però entre el 2011  i el 2015 
redueixen el seu pes; els de 10 a 14 anys en 3 anys han mantingut el mateix pes i si bé és cert que a partir 
del  2014 augmenta,  aquest  increment  és  irrellevant  en  relació  l’any  2000,  del  0’1%.  Per  al  següent  grup 
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d’edat, dels 14 als 19 anys, a 3 anys consecutius  sense variar el  seu pes en  l’estructura  li  succeeix un de 
pèrdua i tot i augmentar al 2015, en relació al 2000 és un grup que ha presentat pèrdua. 

 

Variació pes dels grups d'edat 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2000-15 

0-4 0,2% -0,1% 0,0% -0,5% -0,7% 1,4% 

5-9 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 2,3% 

10-14 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,1% 

15-19 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,2% -2,4% 

20-24 -0,4% -0,2% 0,1% -0,2% -0,1% -5,5% 

25-29 -1,1% -0,6% -0,6% -0,2% -0,5% -2,9% 

30-34 -0,4% -0,3% -0,7% -1,0% -1,1% -0,6% 

35-39 0,2% 0,5% 0,1% 0,5% -0,2% 2,6% 

40-44 -0,2% 0,1% 0,2% -0,1% 1,0% 1,1% 

45-49 0,3% 0,1% 0,1% 0,6% -0,3% 0,2% 

50-54 0,0% -0,1% 0,1% -0,3% 0,3% -0,4% 

55-59 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 1,3% 

60-64 0,2% 0,2% 0,0% -0,2% 0,2% 1,2% 

65-69 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,7% 

70-74 0,2% -0,1% 0,1% 0,1% 0,3% -0,2% 

75-79 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% 

80-84 0,2% -0,1% 0,0% -0,1% 0,3% 0,6% 

85 i més 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 
Font.  Idescat,  a  partir  del  Padró  municipal  d’habitants.  2015  Ajuntament  de 
Canovelles; elaboració pròpia 

Al 2010 el grup d’edat de 30 a 34 anys era el de major pes al municipi amb quasi l’11% (al 2000 ho eren els 
joves de 20 a 24 anys), al 2011 encara es manté però ja comença a disminuir una mica a favor del següent 
grup d’edat. I així fins el 2013, any en que els grups d’edat de 30 a 34 anys i de 35 a 39 anys tenen un volum 
d’efectius força igual. Al 2014 s’inverteixen els termes i al 2015 el grup de 40 a 44 anys comença a guanyar 
pes mentre que els de 30 a 34 el veuen més reduït encara. 

En definitiva, Canovelles té encara una estructura d’edats prou jove però cada copo més madura, els joves 
han perdut, en conjunt, força pes en l’estructura d’edats del municipi i s’està identificant una reducció dels 
efectius dels més menuts. Si la situació no reverteix, en 2 o 3 dècades Canovelles passaria a ser un municipi 
en clar procés d’envelliment. 

 

1.4. NACIONALITAT 

La població d’origen estranger té un important pes a Canovelles representant al 2014 quasi una cinquena 
part de la població del municipi.  
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Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

A l’any 2000 la seva presència era quasi testimonial i en 7 anys va experimentar un important augment. Tot 
i  desaccelerar  la  intensitat  d’augment,  al  2010  assolia  ser  quasi  una  quarta  part  de  la  població  de 
Canovelles. A partir d’aquell any comença a reduir efectius i pes. 
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Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Si es comparen els  increments relatius de  la població segons siguin espanyols o estrangers s’observa que 
entre  el  2000  i  el  2007,  quan  la  població  espanyola  decreixia  o  quasi  bé  no  creixia,  la  població  d’origen 
estranger  va  suposar  un  creixement  positiu  per  al  municipi.  Els  signes  s’inverteixen  a  partir  del  2011  i 
malgrat que la població espanyola presenta creixements positius, la pèrdua de població d’origen estranger 
condueix  a  la  pèrdua  de  població  al  municipi;  això  és,  el  creixement  de  la  població  espanyola  no  pot 
compensar la pèrdua de la població d’origen estranger. 

Per orígens la població que prové d’Àfrica és la de major presència tot i que amb els anys ha disminuït força 
el seu pes, passant del 83% del 2000 a quasi el 68% del 2014. 
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2000 2,6% 3,5% 83,2% 2,3% 6,1% 2,3% 

2001 2,2% 2,5% 69,4% 1,6% 21,2% 3,1% 

2002 2,4% 5,0% 63,9% 1,5% 24,8% 2,3% 

2003 1,5% 5,6% 61,7% 1,9% 26,0% 3,2% 

2004 1,4% 5,2% 61,4% 1,6% 27,5% 2,8% 

2005 1,8% 4,5% 63,9% 1,2% 26,3% 2,3% 

2006 1,7% 4,4% 62,2% 1,3% 28,7% 1,7% 

2007 4,0% 2,1% 59,2% 1,2% 31,8% 1,6% 

2008 5,3% 2,3% 58,7% 1,0% 31,0% 1,7% 

2009 4,9% 2,0% 60,0% 1,1% 30,2% 1,8% 

2010 4,8% 1,9% 60,6% 1,3% 29,1% 2,3% 

2011 4,5% 1,9% 62,7% 1,2% 27,1% 2,5% 

2012 4,5% 1,8% 65,5% 1,2% 24,1% 2,8% 

2013 4,6% 2,1% 65,5% 1,6% 23,4% 2,8% 

2014 5,4% 2,3% 67,6% 1,7% 19,9% 3,0% 
Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Amèrica del  Sud constitueix  el  segon  continent en aportar més efectius  al municipi. Coincideixen amb el 
primer en la reducció del seu pes al 2014 però divergeixen amb aquest en la seva presència al 2000, en que 
és força baixa. Igualment és el grup que pren part del pes del primer entre el 2001 i el 2011, període en que 
veu ampliats els seus efectius, i quan aquests disminueixen la població que prové d’Àfrica torna a guanyar 
pes tot i reduir els seus efectius. 

La  resta  d’orígens  té  poca  representació  al  municipi,  però  és  de  destacar  que mentre  que  gairebé  tots 
perden efectius,  la que prové de la resta de la Unió Europea augmenta quasi un 10% (de 155 a 170),  i en 
força menor mesura (la que prové de la resta d’Europa només guanya una persona). L’augment de pes de la 
resta d’orígens es deu a una redistribució d’aquest conseqüència de la pèrdua dels que provenen d’Àfrica i 
Amèrica del Sud, no d’un augment dels seus efectius. 

Edat Espanyola Estrangera Total 

Pes dels 
grups 
d'edat 

Pes 
estrangers 
en el grup 

d'edat 

0 - 4 717 334 1.051 6,6% 31,8% 

4 - 9 892 193 1.085 6,8% 17,8% 

10 - 14 720 157 877 5,5% 17,9% 

14 - 19 619 187 806 5,1% 23,2% 

20 - 24 646 201 847 5,3% 23,7% 

25 - 29 633 344 977 6,1% 35,2% 

30 - 34 893 457 1.350 8,5% 33,9% 

35 - 39 1.142 454 1.596 10,0% 28,4% 

40 - 44 884 324 1.208 7,6% 26,8% 

45 - 49 971 216 1.187 7,4% 18,2% 

50 - 54 858 123 981 6,1% 12,5% 

55 - 59 912 71 983 6,2% 7,2% 

60 - 64 800 26 826 5,2% 3,1% 

65 - 69 705 12 717 4,5% 1,7% 

70 - 74 481 11 492 3,1% 2,2% 

75 - 79 432 10 442 2,8% 2,3% 

80 - 84 276 2 278 1,7% 0,7% 

85 i més 250 1 251 1,6% 0,4% 

Total 12.831 3.123 15.954 100,0% 19,6% 
Font.  Idescat,  a  partir  del  Padró  municipal  d’habitants  i  elaboració 
pròpia 
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Per grups d’edat la població d’origen estranger ha aportat més d’un terç dels efectius dels joves de 25 a 29 
anys,  1  terç  més  als  de  30  a  34  anys  i  quasi  un  terç  als  de  0  a  4  anys.  Amb  una  mica  menys  de  pes, 
destaquen les aportacions als grups de 35 a 34 anys i de 14 a 24 anys. La contribució de la població d0origen 
estranger al creixement del municipi ha suposat també una contribució al seu rejoveniment. Ara com ara és 
massa  aviat  per  a  treure  conclusions  de  tendències,  però  es  pot  apuntar  que  si  la  pèrdua  de  població 
d’origen estranger continua, el rejoveniment del municipi podria quedar compromès. 

Per  a  cloure aquest  apartat,  posar de  relleu que hi ha un  cert desequilibri  entre  sexes de  la població de 
Canovelles degut bàsicament a una major masculinització de la població d’origen estranger tot i que en els 
darrers anys s’ha anat corregint, possiblement degut a processos de reagrupament familiar. 

 

Espanyola Estrangera Total 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

2000 50,3% 49,7% 53,5% 46,5% 50,4% 49,6% 

2001 50,3% 49,7% 58,3% 41,7% 50,7% 49,3% 

2002 50,4% 49,6% 60,5% 39,5% 51,2% 48,8% 

2003 50,3% 49,7% 60,8% 39,2% 51,3% 48,7% 

2004 50,4% 49,6% 59,7% 40,3% 51,5% 48,5% 

2005 50,4% 49,6% 62,3% 37,7% 52,3% 47,7% 

2006 50,4% 49,6% 61,2% 38,8% 52,5% 47,5% 

2007 50,4% 49,6% 61,7% 38,3% 52,9% 47,1% 

2008 50,4% 49,6% 62,5% 37,5% 53,1% 46,9% 

2009 50,1% 49,9% 61,0% 39,0% 52,7% 47,3% 

2010 49,9% 50,1% 59,8% 40,2% 52,3% 47,7% 

2011 50,0% 50,0% 58,9% 41,1% 51,9% 48,1% 

2012 50,2% 49,8% 58,8% 41,2% 52,1% 47,9% 

2013 50,0% 50,0% 58,8% 41,2% 51,8% 48,2% 

2014 50,4% 49,6% 58,1% 41,9% 51,9% 48,1% 
Font. Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i elaboració 
pròpia 

 

 

2. LES LLARS 
 

2.1. DINÀMICA DE LES LLARS 

En 30 anys, el nombre de llars ha experimentat un increment del 44%, passant de les 3.864 del 1991 a les 
5.584 del 2011, però l’augment més notable es produeix entre el 2001 i 2011 amb un increment de quasi el 
32%. Coincideix amb el període de nou creixement del municipi. 
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Font. Idescat, a partir del Cens de població i 
habitatges de l’INE i elaboració pròpia 
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Si  es  compara  el  creixement  de  població  amb  l’augment  de  llars  i  habitatges  destaca  que  el  nombre  de 
noves llars experimenta un major augment relatiu que el de població i habitatges: menys persones per llar, 
més ocupació d’habitatges amb d’altres usos per davant; és possible que Canovelles disposés d’un estoc 
suficient d’habitatges per absorbir aquest creixement. 

Creixement 

2001 2011 total relatiu anual 

població 12.912 15.926 3.014 23,34% 2,12% 

llars 4.214 5.584 1.370 32,51% 2,85% 

habitatges 5.174 6.343 1.169 22,59% 2,06% 
Font. Idescat, a partir dels Censos de població i habitatges de 
l’INE i elaboració pròpia 

A l’igual que passa a la majoria dels municipis catalans, el creixement de població, la formació de noves llars 
i  la  producció  d’habitatge  han  perdut  el  vincle.  El  diferencial  del  creixement  entre  població  i  llars 
habitualment ha vingut donat per un augment de  la  fragmentació  i dissolució de  les  llars  i per processos 
d’emancipació  ni  que  sigui  per  a  formar  una  nova  llar  familiar;  el  diferencial  entre  formació  de  llars  i 
producció de nou habitatge ha vingut donat per causes no necessàriament demogràfiques. 

 

2.2. DIMENSIÓ MITJANA DE LES LLARS I NOMBRE DE PERSONES PER LLAR 

L’estructura dominant de les llars que s’entreveu de les dades de població és la de composició familiar, llar 
formada per parelles amb fills o sense, llars monoparentals etc. tot i que el diferent ritme entre creixement 
de  població  i  formació  de  llars  fan  pensar  en  una  disminució  de  la  seva  dimensió  mitjana,  fet  que  ho 
corroboren les dades censals que així i tot és més gran que la mitjana catalana al 2011, que era del 2’55. En 
les  dues  dècades  transcorregudes,  del  1991  al  2011,  la  reducció més  important  s’ha  produït  en  entre  el 
1991 al 2001; a la dècada següent segueix disminuint però ja no en la mateixa proporció. 

Població Llars 
Dimensió 
mitjana 

1991 13.326 3.864 3,40 

2001 12.912 4.214 3,05 

2011 15.926 5.584 2,84 
Font.  Idescat,  a  partir  dels  Censos  de 
població i habitatges de l’INE 

La reducció de la dimensió mitjana de la llar haurà suposat un augment de les llars unipersonals i també de 
les de 2 persones però molt possiblement també per una reducció del nombre de llars de 3 i més persones. 
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Font. Idescat, a partir dels Censos de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 
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En el cas de les llars unipersonals el canvi es produeix al llarg de la dècada dels anys 90 passant de suposar 
el 8’5% de les llars (330, de les quals molt possiblement dominaven les llars de persones grans) al 13% del 
2001 (548 llars). Al llarg de la següent dècada ha seguit l’augment de les llars unipersonals i al 2011 ja eren 
quasi el 17% de les llars de Canovelles (930 llars). 

De  la mateixa manera,  les  llars  formades  per  dues  persones  han  anat  en  augment,  tot  i  que  no  amb  la 
mateixa intensitat que les unipersonals. Amb tot, ja són més d’una quarta part de les llars de Canovelles. No 
es disposa de dades afinades per grups d’edat per a poder discernir si són llars que encara poden ampliar‐se 
(llars joves que podrien tenir fills en un futur proper) o si responen a llars madures de què els fills ja s’han 
emancipat.  L’estructura d’edats del municipi  podria  indicar un major predomini de  les  segones  sobre  les 
primeres  tot  i  que  vora un 13% de  la població  té edats  compreses entre els  25  i  34 anys  amb el  que és 
possible que el seu nombre no es pugui negligir.  

Les  llars de 3 persones es mantenen relativament estables al  llarg d’aquestes dues dècades, però tampoc 
podem distingir  les llars formades per parella i fill de les llars formades per parella i una persona gran; és 
possible que les primeres dominin sobre les segones. 

Les  llars que tenen una major de pes són  les de 4 persones,  tot  i que en volum experimenten un  lleuger 
augment, tal i com mostra la següent taula. 

 
Augment 
relatiu 1 2 3 4 5 6 i més Total 

1991-2001 66,1% 29,0% 15,1% 2,6% -27,5% -44,6% 9,1% 

2001-2011 69,7% 50,0% 31,8% 3,6% 12,0% 35,0% 32,5% 

1991-2011 181,8% 93,5% 51,8% 6,3% -18,8% -25,3% 44,5% 
Font.  Idescat,  a  partir  dels  Censos  de  població  i  habitatges  de  l’INE  i 
elaboració pròpia 

És  igualment  interessant  observar  com  les  llars  de  5  i  més  persones  redueixen  el  seu  pes  en  les  dues 
dècades, malgrat  que  entre  el  2001  i  el  2011  totes  elles  experimenten  un  nou  augment.  Aquestes  llars 
suposen l’11% de les llars al 2011 però tot i el seu baix volum i pes, indiquen una tendència a l’augment de 
les persones per llar que caldrà veure si amb la crisi econòmica s’ha reforçat o no. 

Finalment destacar que  les  llars monoparentals al 2011 d’entre un 12’6  i 13% (la dada agregada  indicava 
703  llars monoparentals, mentre que  la  suma de  les desagregades  indica 733  llars monoparentals)  i  que 
l’increment relatiu va ser del 96%. 

Monoparentals Pare Mare Total 

Pes 
monoparentals 
femenines 

1991 34 204 238 85,7% 

2001 68 306 374 81,8% 

2011 248 485 733 66,2% 

Increment toal 

1991-2001 34 102 136 

2001-2011 180 179 359 

Increment relatiu 

1991-2001 100,0% 50,0% 57,1% 

2001-2011 264,7% 58,5% 96,0% 
Font.  Idescat,  a  partir  dels  Censos  de  població  i  habitatges  de 
l’INE i elaboració pròpia 

El pes de les llars monoparentals segueix recaient en les dones, però entre el 2001 i el 2011, les masculines 
augmenten de manera notable amb quasi el 265% d’increment relatiu. En volum, les femenines augmenten 
en  un  nombre  quasi  igual,  però  donat  que  aquestes  partien  d’una  base més  àmplia,  l’increment  relatiu 
resultant  és  molt  menor.  En  tot  cas  és  interessant  observar  que,  si  més  no  en  el  cas  de  Canovelles,  la 
monoparentalitat ja no és una qüestió exclusivament femenina. 
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3. ELS HABITATGES 
En l’apartat 2.1 ha estat vist com el nombre d’habitatges no augmentava en la mateixa proporció que noves 
llars es formaven. I malgrat això, és en la dècada del 2001 al 2011. 

3.865

4.386

5.174

6.343

6.349

0 2.000 4.000 6.000 8.000

1981

1991

2001

2011

2014

Habitatges totals Canovelles
 

Nota.  Els  habitatges  per  al  2014  s’han  estimat 
sumant  els  habitatges  del  2011  amb  els 
habitatges acabats entre el 2012 i 2014. 

Font.  Idescat,  a  partir  dels  Censos  de  població  i 
habitatges de l’INE 1981‐2011. 2012‐2014 Idescat 
a partir  informació de  la  Secretaria d’Habitatge  i 
Millora Urbana (DTES) i elaboració pròpia 

En aquests 10 anys es construeixen més d’un miler d’habitatges, el que suposa el major  increment de les 
tres darrers dècades. A partir del 2012 només es finalitzen 6 habitatges (s’analitzarà més endavant). 

Increment 

Total Relatiu 

1981-1991 521 13,5% 

1991-2001 788 18,0% 

2001-2011 1.169 22,6% 

2011-2014 6 0,1% 
Font.  Idescat,  a  partir  dels  Censos  de  població  i 
habitatges de l’INE 1981‐2011. 2012‐2014 Idescat 
a partir  informació de  la  Secretaria d’Habitatge  i 
Millora Urbana (DTES) i elaboració pròpia 

 

3.1. CARACTERITZACIÓ DELS HABITATGES 

A  Canovelles  l’habitatge  principal  ha  estat  el  dominant  tot  i  presentar  una  curiosa  evolució:  al  1981 
representava el 82%, al 1991 ja el 88%, al 2001 el seu pes es situa en el 81% i al 2011 torna a ser del 88%. 

Més curiosa resulta l’evolució de l’habitatge buit, en que s’alternen els anys en que supera el 15% (1981 i 
2001) amb els anys en que és del 9% (1991 i 2011). És possible que aquesta alternança indiqui uns períodes 
en que hi ha més habitatge disponible amb uns períodes en que domina  la  seva ocupació. En  tot  cas,  la 
presumpció anteriorment apuntada (apartat 2.1) podria veure’s confirmada: el nombre de llars ha poguat 
augmentar més que no habitatges  es  construïen perquè Canovelles  disposava d’un  cert  estoc que podia 
absorbir el creixement. 
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Font. Idescat, a partir dels Censos de població i habitatges de l’INE  i 
elaboració pròpia 

Malgrat  que  entre  el  2001  i  el  2011  s’ha  construït  quasi  el  23%  dels  habitatges  d’aquestes  2  darrers 
dècades,  és  a  la  dècada  dels  80  del  segle  passat  quan  es  construeix  el  major  volum  d’habitatges  de 
Canovelles,  suposant  quasi  un  terç  dels  habitatges  al  2011  i  en  la  dècada  anterior  es  construí  un  volum 
similar d’habitatges que a  la darrera. Tot amb tot,  l’inici de  l’expansió de Canovelles es pot situar a partir 
dels anys 50 del passat segle. 
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Font.  Idescat, a partir del Cens de població  i habitatges de 
l’INE i elaboració pròpia 

Segons l’estat de conservació, quasi el 90% dels immobles (no es té informació dels habitatges; al 2011 hi 
havia 6.343 habitatges i 6.702 immobles) estaven en bon estat, el 10% presentava alguna deficiència (671 
unitats)  i  un  0’1%  estaven  en  mal  estat  (10  unitats).  En  definitiva,  a  Canovelles  els  immobles  estan 
majoritàriament en bon estat de conservació. 
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Font.  Idescat,  a  partir  del  Cens  de  població  i  habitatges  de  l’INE  i 
elaboració pròpia 

Si  es  comptabilitza  els  edificis  segons  el  nombre  d’immobles,  resultaria  que  a  Canovelles  dominen  els 
habitatges  unifamiliars.  Malgrat  tenir  un  pes  del  66’7%  al  2011  (1.364  unitats),  la  tipologia  d’habitatge 
dominant al municipi és la d’habitatge en edifici plurifamiliar. Per exemple, hi ha 71 edificis que tenen 20 i 
més  immobles,  si  es  multiplica  el  nombre  d’edificis  pel  nombre  mínim  d’immobles  (20),  resulta  que  a 
Canovelles hi haurien uns 1.400 habitatges en 71 edificis plurifamiliars. Així doncs, la dada d’edificis segons 
immobles  és  rellevant  perquè  posa  de manifest  la  presència  de  l’habitatge  unifamiliar  al municipi,  però 
Canovelles té sobretot un teixit urbà dens en habitatges. 

 

Edificis acabats d'habitatges familiars per nombre d'habitatges 

1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 
20 o 
més 

1980 56,0% 18,3% 8,1% 3,8% 6,0% 3,7% 4,3% 

1990 72,6% 8,9% 5,2% 2,7% 4,0% 3,5% 3,1% 

2001 69,8% 9,7% 4,9% 2,8% 5,4% 3,8% 3,6% 

2011 66,7% 8,2% 5,9% 4,4% 6,1% 5,3% 3,5% 
Nota: les dades del cens del 2011 queden referides a nombre d'immobles en 
edificis destinats principalment a habitatges i no a habitatges, amb el que les 
comparacions amb les dels anteriors cens no són totalment vàlides tot i que si 
orientatives. 

Font.  Idescat,  1980‐1990 a partir  del  Cens d’edificis,  2001‐2011 a partir  del 
Cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

 

3.2. DINÀMIQUES CONSTRUCTIVES 

Ja ha estat  indicat que  la dècada del 2001 al 2011 va ser més dinàmica en  la construcció d’habitatge que 
l’anterior. Les dades sobre habitatges  iniciats  i acabats així ho corroboren. Així hi tot, s’ha volgut posar  la 
“tirallonga” anual, des del 1992 al 2014,  ja que hi ha detalls  interessants. Per exemple, entre el 1992  i el 
2014 s’han construït 166 habitatges amb protecció oficial (el 9’9% de l’habitatge total). D’aquests, gairebé 
el 76% s’inicià el 1999 i s0acabà en dues fase, 64 el 2000 i 62 més el 2001. Al 2003 s’inciaren 40 habitatges 
més que es van acabar el 2005. Aquest és l’únic HPIO costruït al municipi i se centra en un període molt curt 
de temps. 
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Habitatges iniciats 
Habitatges 

acabats 

Any HPO Total HPO Total 

1992 0 32 0 34 

1993 0 14 0 43 

1994 0 29 0 29 

1995 0 37 0 20 

1996 0 32 0 40 

1997 0 73 0 46 

1998 0 84 0 51 

1999 126 151 0 35 

2000 0 242 64 72 

2001 0 70 62 184 

2002 0 367 0 121 

2003 40 160 0 185 

2004 0 179 0 186 

2005 0 139 40 219 

2006 0 160 0 117 

2007 0 70 0 70 

2008 0 15 0 126 

2009 0 3 0 77 

2010 0 0 0 11 

2011 0 5 0 3 

2012 0 0 0 3 

2013 0 2 0 1 

2014 0 2 0 2 

1992-2001 126 764 126 554 

2002-2014 40 1.102 40 1.121 

1992-2014 166 1.866 166 1.675 
Font. Idescat, 1992‐2009 DMAH, 2010‐2014 DTES elaboració pròpia 

D’altra banda, a partit de  l’any 1999  les dinàmiques constructives experimenten un  impuls amb  l’inici de 
151 habitatges, el qual es manté fins l’any 2006 amb l’inici de 160 habitatges, sent els anys 2000 i 2002 els 
de màxima expansió. A partir del 2007 torna a decaure iniciant‐se  inclús menys habitatges que al 1998, a 
l’any següent només s’inicien 15 i a partir del 2009 el sector es paralitza totalment: entre el 2009 i el 2014 
només es van iniciar 12 habitatges. 

Entre  l’inici  i  l’acabament hi pot haver un decalatge d’uns dos anys (més o menys). Així doncs,  l’augment 
dels habitatges acabats es dóna a l’any 2001 i s’expandeix fins el 2006, tot i que al 2008 també es finalitzà 
un bon nombre d’habitatges  i  el  2009 encara es pot  considerar un any en que encara  s’ha produït prou 
habitatge, a l’igual que el 2007. A partir del 2010 se’n van acabant en un lent degoteig i entre el aquell any i 
el 2014 s’acaben 20 unitats, dels quals una mica més de la meitat al 2010 mateix. 

La tipologia edificatòria dominant ha estat la d’habitatge en edifici plurifamiliar amb el 82% dels habitatges 
totals (1.071), tot i que l’habitatge unifamiliar adossat i aïllat té presència al municipi. De fet, entre el 2011 i 
el 2014 l’únic habitatge que s’ha construït ha estat el d’unifamiliar aïllat. 

 

Habitatges acabats segons tipologia edificatòria 

unifamiliars 
plurifamiliars 

en bloc Total   aïllats adossats 

2001 12 5 167 184 

2002 8 17 96 121 

2003 1 29 155 185 
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2004 5 29 152 186 

2005 7 20 192 219 

2006 13 1 103 117 

2007 16 2 52 70 

2008 8 1 117 126 

2009 13 34 30 77 

2010 4 0 7 11 

2011 3 0 0 3 

2012 3 0 0 3 

2013 1 0 0 1 

2014 2 0 0 2 

Total 96 138 1.071 1.305 

% 7,4% 10,6% 82,1%   
Font.  Pàgina  web  del  departament  de  Territori  i 
Sostenibilitat i elaboració pròpia 

 

 

4. ESTIMACIONS DE POBLACIÓ I LLARS. UN AVANÇ 

En l’escenari de crisi severa que també afecta les dinàmiques de creixement, sense disposar encara d’una 
sèrie  estadística  més  àmplia  sobre  les  seves  repercussions  i  vistes  les  tendències  demogràfiques 
anteriorment exposades, es proposa fer unes estimacions de població que s’acostin més a  les  tendències 
demogràfiques identificades a partir de l’any 2006, sense renunciar però a la possibilitat de la seva reversió. 

El  mètode  emprat  és  el  de  pes,  aconsellable  per  a  municipis  petits  i  mitjans,  i  l’àmbit  territorial  de 
referència és  la comarca del Vallès Oriental,  la qual disposa de projeccions de població oficials  (IDESCAT) 
fins  l’any  2026  (base  2013),  realitzades  pel  mètode  de  components  de  creixement.  Per  a  completar  les 
projeccions fins l’any 2028 s’ha utilitzat el mètode d’extrapolació de taxes.  

Pel que fa a les llars (habitatges principals), s’ha utilitzat el mètode de dimensió mitjana de la llar, emprant 
el  2011  com a  any de  referència  (dades del  cens  de  població)  i  pressuposant  que  en els  propers  anys  a 
Canovelles es poden donar dues tendències simultàniament: el de la reducció de la dimensió mitjana de la 
llar en una part de la població conseqüència del procés de maduració esmentat en l'apartat 1 (en part per 
emancipació dels fills i en part per l'envelliment de la població ‐al 2015 el 25% de la població tenia entre 45 i 
64 anys) i alhora pot continuar la tendència apuntada en el cens del 2011 de cert augment del nombre de 
llars  de més  de  5  persones  conseqüència  de  la  crisi  combinat  amb  la  formació  de  noves  llars  joves  que 
podran  tenir descendència. Tot amb  tot, es creu que el primer procés  tindrà una major pes  respecte del 
segon.  

Població Llars 

Mínim Mitjà Màxim Mínim Mitjà Màxim 

2011 15.926 5.584 

2028 15.600 16.800 17.100 5.570 6.000 6.100 

Increment 2011-2028 

Relatiu -2,1% 5,5% 7,3% -0,3% 7,5% 9,3% 

Anual -0,13% 0,32% 0,42% -0,02% 0,42% 0,53% 
Nota: els resultats es presenten arrodonits ja que s'està parlant més 
d'una tendència o possibilitat que d'una certesa. 

Font.  Elaboració  pròpia  a  partir  projeccions  de  l’Idescat  per  a  la 
comarca  del  Vallès  Oriental,  recomptes  de  població  per  a  la 
comarca i municipi i cens de població i habitatges 2011 INE. 

D'aquest avanç de les estimacions s’arriba que al 2028 Canovelles podria comptar entre 15.590 habitants en 
l’escenari  de mínim  i  un màxim  a  l'entorn  de  17.100.  Així  doncs,  l'escenari  de mínims  expressa  l'actual 
tendència de pèrdua de població i llars i considera que aquesta es pot mantenir. Malgrat no considerar‐lo 
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desitjable, no es pot descartar ja que ara com ara resulta molt difícil dues coses: quan es sortirà de la crisi 
profunda que s'està vivint i quan les dinàmiques demogràfiques deixaran de ressentir‐se. 

L'escenari mitjà recull la tendència apuntada al padró del 2015 (cal matisar que aquest no ha estat encara 
depurat  i que  les dades oficials podrien mostrar bé el  contrari, p``erdua de població, bé un estancament 
d'aquesta) d'una mínima recuperació del creixement de població motivat per canvis  residencials produïts 
pel  diferencial  de  preus  de  lloguer  en  l'àmbit  metropolità  (aquest  aspecte  serà  estudiat  en  una  fase 
posterior al document de l'avanç). L'escenari alt considera que la recuperació anteriorment esmentada es 
consolida,  tot  i  que  amb  un  índex  de  creixement  anual  encara  baix  ja  que  encara  no  és  gens  clar  si  es 
tornarà a tenir capacitat per atreure població d'origen estranger o en quina intensitat es podria produir. 

La consideració d'unes dinàmiques demogràfiques afectarà l'estructura d'edats. D'aquestes en resulta que 
el grup dels infants (0 a 11 anys) veuran reduïts els seus efectius en els propers anys. Bàsicament és un dels 
grups  que  més  reflecteixen  la  pèrdua  de  població,  que  en  un  principi  afectarà  sobretot  als  més  petits 
(escoles bressol) i més endavant als d'infantil i primària; tot i que es preveu una recuperació s'arrossegarà 
aquesta pèrdua en els relleus generacionals.  

Per contra, el grup de 12 a 15 anys (ESO) augmentarà els primers anys del període considerat per e patir 
més endavant una regressió malgrat produir‐se una recuperació del creixement a causa  justament de  les 
pèrdues produïdes en els grups dels petits.  

Aquests  canvis  afectaran  a  les  necessitats  en  els  equipaments  escolars:  reducció  del  nombre  d'alumnes 
d'infantil i primària i augment dels d'ESO. 

Finalment, també hi haurà canvis en els grups de les persones grans: augment doncs, de l'envelliment i del 
sobreenvelliment.  S'haurà  d'avaluar  en  el  document  final  de  la  memòria  social  les  necessitats 
d'equipaments assistencials per a aquests grups. 

En  relació  a  l’habitatge principal,  la  forquilla  es podria moure entre els  5.770  i  els 6.100, que  significaria 
unes necessitats de nou habitatge d’ús principal a  l’entorn de  les 400 a 550 unitats,  segons els escenaris 
mitjà  i màxim. El mínim suposa pèrdua de població  i de  llars.  Finalment, apuntar que el POUM haurà de 
preveure  no  només  l'habitatge  principal  sinó  també  la  possibilitat  d'immobles  que  acullin  altres  usos 
compatibles amb l'habitatge en edificis destinats majoritàriament a habitatge, així com un marge de ròssec. 

 

 

5. CARACTERÍSTIQUES SOCIOÈCONOMIQUES 

 

5.1. L'ATUR I ELS BENEFICIARIS DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER DESOCUPACIÓ 

Canovelles partia al 2005 d'una taxa d'atur relativament baixa i inferior a la mitjana provincial, però al 2007 
ja  superava  la mitjana provincial.  La  taxa va anar en augment però és al 2009 quan es produeix el pitjor 
increment per al municipi, de quasi 8 punts  i augmentant el diferencial amb la província de Barcelona. La 
taxa va seguir augmentant assolint el seu màxim a l'any 2013 en que quasi una quarta part de la població 
activa de Canovelles estava a l'atur. A partir del 2014 s'inicia una lleu reducció de la taxa, el que no se sap és 
si a causa d'una millora de l'activitat o a causa d'una reducció de la població activa (entre el 2012 i el 2015 la 
població d'entre 15 i 64 anys ha reduït el seu volum en un 3%). 

Canovelles 
Província 
Barcelona 

Província - 
Canovelles 

2005 7,72 8,67 0,95 

2006 7,77 8,50 0,73 

2007 9,53 8,30 -1,23 

2008 10,83 10,10 -0,73 

2009 18,55 13,32 -5,23 

2010 20,20 14,76 -5,44 

2011 22,01 15,20 -6,81 
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2012 23,05 16,35 -6,70 

2013 23,67 16,43 -7,24 

2014 22,95 16,07 -6,88 

08/2015 21,12 14,88 -6,24 
Nota:  Taxa  d'atur  calculada  en  base  a  la  població  activa  local 
estimada. 

Font.  Pàgina  web  del  Programa  Hermes  de  la  Diputació  de 
Barcelona a partir de l’elaboració de les dades del SOC i la EPA. 

L’atur registrat a 31 de març dóna una imatge més ajustada del volum de persones que es veuen afectades 
per l’atur. Canovelles va tenir  dos períodes amb un atur prou baix, inferior al miler de persones, el primer 
entre els anys 1900  i 1992  i el segon, més llarg  i de menor volum, entre els anys 1997  i 2007 amb el seu 
mínim  a  l'any  2000  en  que  disminuí  fins  les  375  persones.  A  2008  es  produeix  un  primer  i  important 
augment, que tot i que encara no assolia al miler de persones afectades va suposar un increment del 31%. 

Ara,  l'autèntica  sacsejada  es  produeix  a  l'any  2009  en  que  en  tant  sols  1  any  es  duplica  el  nombre  de 
persones a l'atur. A partir d'aquell any el nombre de persones inscrites a l'atur segueix en augment assolint 
el seu màxim el 2013, tal i com la taxa d'atur indicava i a partir d'aquí ja es donen dos anys consecutius de 
reducció, tot i que relativament modesta. 
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Font.  Pàgina  web  de  l’Idescat,  a  partir  de  les  dades  del  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  i 
elaboració pròpia 

Per grups d'edat s'observa que des de  l'inici de  la crisi afecta a  tots malgrat que els grups amb un major 
volum d'aturats  són els de 25  a  59  anys.  Si  es mira  la  repercussió  sobre  el  total  d’efectius de  cada  grup 
(aquesta mesura no té en consideració la població inactiva, però dona mesura de pes), es veu que el grup 
d’edat de 45 a 59 anys són els més afectats: més de la quarta part de la població de 55 a 59 anys es troba a 
l'atur, quasi una quarta part de la població de 50 a 54 anys també està a l'atur i el 20‐21% de la població e 
40 a 49 anys també.  

Val a dir que les persones de 50 i més anys a l’atur tenen menors possibilitats de tornar a tenir alguna feina 
que els  joves, a causa  tant de  la seva edat, que és un element d’exclusió del mercat,  i  la possibilitat que 
tinguin una menor formació que els joves. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pes sobre 
grup 2014 

16-19 22,4 20,8 20,8 28,4 43,3 42,3 51,8 35,8 39,0 51,8 7,8% 

20-24 57,1 40,9 40,9 77,8 133,4 114,4 112,7 108,8 106,3 105,4 12,4% 

25-29 87,8 99,8 99,8 145,1 231,0 209,9 193,8 176,2 162,8 135,7 13,9% 

30-34 90,1 92,7 92,7 149,9 282,0 317,3 309,5 293,3 251,7 208,1 15,4% 

35-39 57,2 58,0 58,0 114,7 217,7 248,9 276,7 309,4 317,8 287,9 18,0% 
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40-44 62,6 57,3 57,3 89,7 166,8 194,8 223,8 248,4 267,8 244,8 20,3% 

45-49 61,2 68,2 68,2 89,3 150,4 171,8 194,6 214,8 244,9 246,4 20,8% 

50-54 66,0 67,2 67,2 105,1 178,5 203,7 223,8 250,8 269,4 243,1 24,8% 

55-59 73,8 90,4 90,4 95,1 148,1 167,1 180,7 209,5 234,8 266,2 27,1% 

60 i més 44,8 52,4 52,4 69,7 101,7 115,4 120,4 125,2 130,8 136,5 16,5% 

Total 622,9 647,7 647,7 964,7 1.652,8 1.785,5 1.887,6 1.972,2 2.025,1 1.925,8 18,1% 
Unitats: mitjanes anuals 

Font.  Pàgina  web  de  l’Idescat,  a  partir  de  les  dades  del  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  i    Padró 
municipal d'habitants 2014; elaboració pròpia 

Per sectors d'activitat el de serveis ha estat i és el que més nombre d'aturats aporta, tot i que en volum es 
produeix una lleu reducció al 2014 en relació l'any anterior. La causa de l'augment del seu pes, malgrat tot, 
és la reducció dels aturats en els sectors de la indústria i la construcció.  

La  indústria és el segon sector amb nombre d'aturats. Ara bé, aquest darrer comença a reduir el nombre 
d'aturats per sota dels de l'any 2005 a partir del 2008. Atès que les afiliacions a  la Seguretat Social  indica 
que  des  del  2005  el  seu  nombre  s'ha  vist  reduït  en  un  27%,  es  pot  pressuposar  que  el  menor  nombre 
d'aturats pot venir donat per una reducció dels efectius de la població activa que treballa en aquets sector 
alhora que tampoc es descarta una reducció del nombre d'acomiadaments. 

La construcció és l'altre sector en que s'ha reduït el nombre d'aturats però, a l'igual que en el cas anterior, 
es dóna el fet que entre el 2005 i el 2014 hi hagut una reducció de quasi el 46% de les afiliacions, i per tant 
la seva reducció pot ser atribuïble tant a causa d'un menor nombre d'efectius en aquest sector com d'una 
frenada en  la destrucció de  llocs de  treball.  Finalment, destaquen  l'augment en el  nombre d'aturats que 
cerquen la seva primera ocupació i en l'agricultura.  

Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Sense 
ocupació 
anterior 

2005 1,0% 29,4% 11,3% 51,2% 7,1% 

2006 1,2% 33,7% 10,5% 46,7% 7,9% 

2007 1,5% 32,9% 12,2% 47,0% 6,4% 

2008 2,4% 27,9% 16,4% 46,2% 7,1% 

2009 1,1% 26,4% 19,0% 49,1% 4,4% 

2010 1,4% 23,9% 20,5% 47,9% 6,3% 

2011 1,7% 20,8% 20,5% 49,4% 7,6% 

2012 1,6% 20,2% 18,0% 52,5% 7,7% 

2013 1,6% 19,8% 15,8% 54,4% 8,4% 

2014 2,2% 18,3% 14,7% 54,7% 10,1% 
Nota:  Fins  al  2008  l'activitat  econòmica  es  classifica  segons  la 
Classificació  catalana  d'activitats  econòmiques  1993  Revisió  1 
(CCAE‐93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE‐2009. 

Font.  Pàgina  web  de  l’Idescat,  a  partir  de  les  dades  del 
Departament d'Empresa  i Ocupació  i    Padró municipal d'habitants 
2014; elaboració pròpia 

Si  es mira  la  variació  entre  els  anys  2005  i  2014  es  veu  que  és  l’agricultura  el  sector  que  ha  en  termes 
relatius  ha  perdut més  treballadors:  era  un  sector  amb  pocs  efectius  amb  el  que  l’augment  del  nombre 
d’aturats, malgrat ser pocs en volum, indica un impacte en el sector. La indústria és el sector que menys ha 
vist  incrementar  el  nombre  d’aturats  tot  i  ser  el  segon  sector  afectat.  Finalment,  es  vol  destacar  també 
l’augment  del  nombre  de  persones  sense  ocupació  anterior  inscrites  a  l’atur,  possiblement  format  per 
persones joves que es van incorporant al mercat de treball  i també per persones (majoritàriament dones) 
que s'hi incorporen quan algun membre de la família perd el treball. 
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Nota:  Fins  al  2008  l'activitat  econòmica  es  classifica  segons  la 
Classificació  catalana  d'activitats  econòmiques  1993  Revisió  1  (CCAE‐93 
Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE‐2009. 

Font.  Pàgina  web  de  l’Idescat,  a  partir  de  les  dades  del  Departament 
d'Empresa  i  Ocupació  i    Padró  municipal  d'habitants  2014;  elaboració 
pròpia 

Per a completar la panoràmica de les persones a l’atur, la informació sobre els beneficiaris de prestacions 
per desocupació en el període 2009‐2014 resulta qualificadora: la dada més rellevant, com més persones es 
van  inscrivint  a  l’atur,  més  persones  esgoten  les  prestacions.  Al  2009,  la  relació  entre  beneficiaris  de 
prestacions per desocupació i persones a l’atur era del 83% i al  2014 del 55%. 
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Unitats: mitjanes anuals 

Font.  Beneficiaris:  Pàgina  web  del  Programa  Hermes  de  la  Diputació  de 
Barcelona  a  partir  de  les  dades  que  provenen  del  Observatorio  de  las 
Ocupaciones‐Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona. Inscrits a l’atur a 
31  de  març  Idescat,  a  partir  de  les  dades  del  Departament  d'Empresa  i 
Ocupació i elaboració pròpia 

L’evolució dels tipus de prestacions percebudes posa de relleu el progressiu empitjorament de  la situació 
dels aturats de llarga durada: es redueix la prestació contributiva, augmenten l’assistencial i la renda activa 
d’inserció. 
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Font. Pàgina web del Programa Hermes de  la Diputació de Barcelona a partir 
de les dades que provenen del Observatorio de las Ocupaciones‐Servicio Público 
de Empleo Estatal de Barcelona i elaboració pròpia 

 

5.1. LA CAPACITAT ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ. LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA 

Per  la  renda  familiar  disponible  bruta1  (RFDB  en  endavant)  es  disposa  de  dues  sèries,  la  primera  la 
proporciona Idescat mentre que la segona prové de la base de dades Hermes, de la Diputació de Barcelona. 
La publicada per  l’Idescat, comprèn el període 2000 a 2008 amb base 2000, al  juliol de 2012  l’idescat va 
publicar una actualització d’aquesta en base el 2008 i que abasta del 2008 al 2010 i recentment n'ha fet una 
de nova prenent el 2010 com a any de referència  i que proporciona  informació  (provisional) per als anys 
2011  i  2012  .  Per  a  aquest  treball  s’utilitza  únicament  aquesta  darrera,  ja  que  les  tres  sèries  mostren 
informació massa  divergent  entre  elles  per  a  treure  altra  conclusió  què  el  municipi  té,  de mitjana,  una 
capacitat  econòmica  inferior  a  la mitjana catalana en  totes  les 3  sèries.  La publicada per  la Diputació de 
Barcelona  comprèn  del  2000  al  2014  i  al  presentar‐se  com  una  sèrie  continua,  permet  fer  una  millor 
avaluació de l’evolució. 

Si es pren la informació proporcionada per l’Idescat, es veu que la capacitat econòmica bruta mitjana dels 
habitants de Canovelles en  relació  la mitjana catalana  (índex 100)  va  ser menor en  tots dos anysi que al 
2012 aquesta segueix reduint‐se. 

Base 2010 Per habitant 

Any milers € milers € Índex 

2011 239.833 15,1 88,6 

2012 231.556 14,5 87,2 

Variació 

2011-2012 -8.277 -0,6 -1,4 

Nota: 2011 i 2012 dades provisionals 

Font. Institut d'Estadística de Catalunya 

 

                                                            
1 La renda familiar disponible bruta (RFDB) és  la macromagnitud que mesura els  ingressos de què disposen els residents 
d'un  territori  per  destinar‐los  al  consum  o  a  l'estalvi.  Aquesta  renda  no  només  depèn  dels  ingressos  de  les  famílies 
directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut 
d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions 
socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i 
usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix. Per elaborar la renda familiar 
disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat. 
Les  magnituds  de  la  renda  familiar  disponible  bruta  i  els  seus  components  per  a  Catalunya  són  coherents  amb  les 
estimacions del  compte de  renda del  sector  llars  elaborades  en el marc de  la  Comptabilitat  Regional  d'Espanya de  l'INE 
(Base 2000 i Base 2008). Font: pàgina web de l’IDESCAT. 
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Per recursos destaca la reducció dels que provenen de la remuneració dels assalariats i de l'excedent brut 
d'explotació2, situació que ja es venia produint des del 2008 mentre que augmenten els que provenen de 
les prestacions  socials. En conseqüència,  les  cotitzacions socials es veuen  reduïdes  tot  i que els  impostos 
experimenten un cert augment, possiblement degut a les modificacions en matèria fiscal dels darrers anys‐ 

Recursos Usos 

Base 2010 
Remuneració 
d'assalariats 

Excedent 
brut 

d'explotació 
Prestacions 

socials 
Cotitzacions 

socials Impostos 

2011 174.391 58.566 68.020 46.889 22.572 

2012 161.919 57.900 69.169 44.184 23.118 

Increment total 

2011-2012 -12.472 -666 1.149 -2.705 546 

Variació 

2011-2012 -7% -1% 2% -6% 2% 
Nota: 2011 i 2012 dades provisionals 

Font. Institut d'Estadística de Catalunya 

La  sèrie proporcionada per  la Diputació de Barcelona3 mostra diversos  fets.  El  primer, Canovelles  té una 
capacitat econòmica inferior a la mitjana provincial en tots els anys de la sèrie. Segon, la població augmenta 
els seus ingressos mitjans fins l’any 2007 però no en la mateixa proporció que la mitjana provincial. Tercer, 
a mesura que passen els anys aquest diferencial s’eixampla: si a  l'any 2000 el diferencial entre municipi  i 
província era de gairebé 21 punts al 2014 ja és de 32 punts. 
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Font: Pàgina web Programa Hermes, Diputació de Barcelona, i elaboració pròpia 

 

                                                            
2
 L'excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies és l'excedent d'activitats empresarials i professionals d'empreses 

individuals  i  societats personalistes  sense personalitat  jurídica,  diferents de  les  tractades  com a quasi  societats,  que  són 

productors de mercat. Font: web de l’IDESCAT. 
3
  Fonamentalment,  es basa en els  estudis  "Estimació de  l'indicador de Renda Familiar Disponible de  les  comarques  i  els 

municipis  de  Catalunya  2002"  Generalitat  de  Catalunya,  Departament  d'Economia  i  Finances,  Direcció  General  de 
Programació Econòmica. I també en " Anuari Econòmic Comarcal. Estimació del PIB comarcal 2005" de Caixa Catalunya. Del 
primer estudi utilitzen l'índex dels municipis (on Catalunya=100) del resultats de l'estimació de la renda familiar disponible 
per  càpita  per  municipis  per  calcular  la  renda  municipal  i  comarcal  de  l'any  2002.  Per  efectuar  l'estimació  dels  anys 
posteriors, apliquen les taxes de creixement  del PIB real per comarques publicades en el segon estudi per trobar la renda 
comarcal de l'any corresponent. Finalment, per estimat la renda municipal apliquen "l'índex de l'any 2002" i el resultat es 
pondera  pel  creixement  de  la  població  per  cada  municipi.  Convé  considerar  que  aquesta  metodologia  d'estimació  no 
contempla  el  grau  de  rigorositat  i  exhaustivitat  de  l'estudi  de  la  Generalitat de Catalunya.  Font  Programa  HERMES. 
Diputació de Barcelona. 
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6. LA POBLACIÓ EN RISC O SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIORESIDENCIAL 
En la fase d’Avanç s’ofereix un breu apunt de tendència ja que caldrà un estudi acurat per a poder destriar 
quins  casos haurien de  ser  canalitzats mitjançant  l’oferta d’habitatge amb protecció oficial d’aquells pels 
quals  caldrà  cercar  altres  solucions.  Caldrà mirar  quin  és  el  grau d'endeutament  en  l'habitatge  segons  el 
cens, quin és el potencial d'emancipació, quines de les casuístiques identificades (problemes de pagament 
de subministraments, de lloguer, d’hipoteques, etc.) hauran de ser canalitzades per altres mitjans, etc. 

Un primer encaix (i sense comptar amb les necessitats per emancipació) indica que en l’horitzó del pla, una 
de cada 5  llars podrien requerir algun tipus d’ajut social públic en relació  l’habitatge,  ja sigui per a poder 
pagar els serveis i subministraments de l’habitatge, el lloguer, per a que no els desnonin, etc. 

Un cop s’hagi afinat la informació es passarà a identificar quines podrien ser les necessitats d’habitatge amb 
protecció oficial.  
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1.  Introducció 

La primera fase del POUM implica una anàlisi del territori i de la seva població a partir de la 

qual l’equip redactor pot elaborar els criteris i objectius de l’Avanç del Pla.  

 

El  procés  participatiu  en  aquesta  fase  té  com  a  finalitat  principal  incorporar  els  diferents 

posicionaments que puguin existir al municipi  sobre  la seva realitat urbanística, així  com per 

identificar algunes necessitats de la població que puguin ser afavorides pel desenvolupament 

de l’instrument de planificació territorial. Per assolir aquesta fita, s’han dut a terme un seguit 

d’entrevistes  individuals  i  grupals  amb  persones  representants  del  teixit  associatiu  de 

Canovelles.    S’han  realitzat un  total de 14 entrevistes a 24 persones  representants del  teixit 

associatiu de Canovelles. La selecció de les entitats ha estat realitzada de manera conjunta per 

personal  tècnic municipal  i  per  l’equip  extern  de  participació  ciutadana,  intentant  copsar  la 

pluralitat de discursos  i posicionaments de la comunitat. Segons això,  les entitats  i col∙lectius 

seleccionades han estat  les que es  relacionen a  continuació,  indicant aquelles que  finalment 

han accedit a col∙laborar en aquesta fase del procés: 

   

Entitat  Zona de residència  Entrevista realitzada 

Comissió Sant Antoni Abat   Canovelles Dalt / Pç de la Joventut  Sí 

Colla de Gegants  Als voltants del Carrer Molí  Sí 

Chicas Mil  Av Canovelles – Can Dibai  Sí 

Casa Andalucia  Pç Joventut  Sí 

Associació Comerç  C/ Industria / C/Montserrat  Sí 

Hogar Extremeño  C/ Sèquia / Av. Canovelles  Sí 

Associació  Ajuda Cívica Renacer  C/ Camí Vell  Sí 

Casal d'Avis   C/Riera  Sí 

AAVV Can Duran  Can Duran  Sí 

AAVV Bellulla   Av Canovelles  Sí 

AAVV Joan Miró   Can Diviu  Sí 

AMPA Escola Jacint Verdaguer  Av Diagonal  Sí 

Associació Juvenil Wizards & 

Warriors 

La Torreta ( La Roca del Vallès )  Sí 

Veïns Barriada Nova  C/ Safareig  Sí 

Associació d’Ajuda Cívica Betesda     
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AAVV Pau Casals     

Handbol Canovelles     

Club Petanca Canovelles     

Associació Arkham Team     

Associació Jove Kndurgnt     

Associació de Dones Inmigrades 

Subsaharianes 

   

Associació Linkebire de Canovelles     
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2. Discursos i idees força extrets de les entrevistes 

Aquest apartat recull les aportacions més destacables aparegudes durant la realització de les 

entrevistes a persones representants de diferents entitats de Canovelles. Val a dir, però, que 

les opinions expressades són, en general, de caràcter particular. No s’ha facilitat prèviament 

el guió d’entrevista a les entitats, i per tant aquestes no han elaborat un discurs propi d’entitat 

en relació a les qüestions plantejades. Tot i així, l’elaboració d’entrevistes grupals han permès 

que en el cas d’existir diferents sensibilitats envers a les qüestions plantejades, aquestes 

poguessin aparèixer.   

 
Les  diferents  aportacions  recollides  a  través  de  les  entrevistes  han  estat  distribuïdes  segons 

diferents temàtiques i han donat lloc als següents discursos i propostes: 

 

1. Creixement urbanístic vs. Millorar i completar allò existent? En el segon cas, què 

cal millorar? 

Les  persones  entrevistades manifesten majoritàriament  la  seva  preferència  per millorar  allò 

existent en el municipi, abans que promoure un creixement urbanístic i poblacional.  

 
Tot  i  així  es  recull  el  parer  d’algunes  persones  que  veurien  positivament  creixements 

controlats, sobretot en la zona Nord, per sobre de la Ronda (Can Duran, Can Cuana) o a la zona 

Oest de la C‐17. Les persones que defensen aquesta  idea identifiquen la millora del municipi 

amb  més  residents,  més  activitat  econòmica  i  més  equipaments,  tot  i  que  mantenint  la 

tranquil∙litat  d’un  poble.  En  una  de  les  entrevistes  es  recull  el  parer  que  “A més habitants més 

beneficis. Entre  la població es genera una paradoxa: Volem un poble petit però tenir coses de poble gran.” En  la 

vessant del creixement es recull també la reflexió que l’Àrea Metropolitana exerceix i exercirà 

una cada vegada major pressió sobre el poble i que caldria preveure‐ho, per adaptar‐s’hi. 

 
Tot i l’existència d’aquest discurs que defensa el creixement, com s’ha expressat anteriorment 

la  major  part  de  les  persones  entrevistades    creuen  que  Canovelles  hauria  de  millorar  allò 

existent, en diferents aspectes: 

‐ Per  una  banda,  es  recull  el  parer  que  cal millorar  en  el  manteniment  d’allò  que  es 

desenvolupa perquè existeix  la percepció que es  realitzen actuacions a  la via pública 

que es deterioren, en part per falta de manteniment. 

‐ També  es  recull  la  idea  que  la  millora  de  l’entorn  urbà  és  necessària  per  fer  més 

atractiva la població, el que revertiria en una millora econòmica. 
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‐ Es  considera  que  cal  racionalitzar  el  poble  i  el  seu  urbanisme:  Canovelles  ha  anat 

creixent  a  cops,  a  pedaços,…aprofitant  racons.  Aquesta  forma  de  creixement,  poc 

planificada,  ha  suposat  haver  de  donar  resposta  a  les  necessitats  de  la  població  

(serveis, equipaments,…) de manera dispersa, incrementant la despesa .  

‐ El  principal  objectiu  del  POUM  hauria  de  ser  el  de  donar  resposta  a  les  necessitats 

bàsiques de la població, per exemple, en equipaments, espais verds i en millora de la 

via urbana, conservant els espais naturals i mantenint la seva essència de poble petit, 

divers i ben avingut. 

 

 

2. Centre del poble 

La major part de les persones entrevistades consideren que el centre del poble és la Plaça de 

la Joventut i els seus voltants (Carrer Riera, Carrer Molí de la Sal, Carrer Indústria). Tot i així es 

considera que aquesta zona es queda “petita” quan s’han de desenvolupar actes públics, i que 

caldria  reordenar  la  zona  i  ampliar‐la  dins  del  possible,  fins  i  tot  amb  actuacions  de 

peatonalització.   

 
Es recull una valoració en el sentit que un possible model d’inspiració per a desenvolupar un 

centre del poble podria ser la transformació de Les Franqueses, on es va apostar per un model 

de  centre  de  poble  amb  una  plaça  gran  envoltada  d’una  àrea  d’influència  de  caràcter 

comercial.  

 
La zona propera a l’edifici de l’Ajuntament no es considerada una zona cèntrica, i  en algun cas 

s’ha manifestat que es veuria bé el seu trasllat a un edifici més gran on s’ubiquessin tots els 

serveis municipals. 

 
La  zona  del  nucli  antic,  tampoc  és  una  zona  que  sigui  atractora  de  la  població,  tot  i  que 

existeixen veus que defensen  la seva recuperació  i manteniment, com un element  identitari 

del municipi. 

 

 

3. Barriada Nova 

En relació a la Barriada Nova es recullen discursos que parlen de dificultats en la convivència 

provocades per la manca de civisme d’una part de la població. Aquest incivisme es reflecteix 

en  la manca de  cura  i manteniment de  l’entorn urbà,  degradant‐lo,  el  que ha portat  a que 
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algunes  persones  acabin  optant  per  marxar  del  barri.  Aquestes  dificultats  es  concentren 

especialment a un tram del Carrer de la Sèquia amb la confluència amb el Carrer de la Riera. 

També es detecta una zona conflictiva i amb certa desconnexió de la resta en els pisos nous 

del Passeig Ribera fins a  la caserna de la Guàrdia Civil, on s’identifica que hi ha famílies que 

han ocupat habitatges. 

 
Es reconeix que els serveis municipals realitzen la seva tasca de neteja i manteniment de la via 

pública,  però  també  s’apunta  a  que  es  podrien  implementar  millores  en  la  gestió  de  la 

recollida de residus i en la ubicació dels contenidors.  

 
4. Habitatge 

Al  plantejar  la  qüestió  de  l’habitatge  hem  recollit  demandes  per  la  manca  d’una  oferta 

d’habitatge de lloguer que sigui atractiva, àmplia i accessible, sobretot per a la població jove, 

molts dels quals voldrien quedar‐se a Canovelles però han de marxar fora. També es recull la 

demanda d’habitatge social de titularitat pública a terrenys municipals. 

 
5. Equipaments 

En  relació  als  equipaments,  durant  les  entrevistes  han  aparegut  diferents  demandes  i 

necessitats: 

‐ Es  ressalta  la  manca  d'equipaments  per  a  joves  entre  18  a  30  anys,  especialment 

culturals  i  de  lleure.  A  Canovelles  no  hi  ha  vida  nocturna  de  caràcter  cultural  i  oci. 

Granollers eclipsa a Canovelles en relació a l'oferta lúdica i cultural, de manera que el 

jovent,  tot  i  que  li  agradaria  quedar‐se, marxa  sempre  fora  de  Canovelles.  Per  altra 

banda,  es  recull  el  parer  d’un  persona  jove,  que  valora  que  els  intents  de  generar 

espais per a joves – com per exemple La Troca ‐ no han acabat de funcionar perquè no 

han sabut donar respost a les necessitats i gustos de les entitats juvenils i els joves en 

general. 

‐ També es reclama l’existència d’espais culturals i de lleure per a la població en general. 

Canovelles  no  disposa  de  sales  de  cinemes,  ni  tampoc  d’espais  culturals  que  facin 

projeccions  de  pel∙lícules.  Es  considera  que  la  Biblioteca  és  suficient  per  a  donar 

resposta a la demanda existent al municipi, tot i que en un dels casos entrevistats es 

manifesta que la seva ubicació no és la idònia perquè queda allunyada d’algunes zones 

del municipi. 

‐ Una altra demanda recollida és la d’espais per a entitats. Es considera que cal un espai 

cobert  gran,  polivalent  per  organitzar  esdeveniments  de  les  entitats.  Es  recull  la 
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proposta  de  fer  un  Hotel  d’Entitats,  amb  espais  compartits  i  autogestionats  per  les 

entitats, i com a possible ubicació s’assenyala el solar existent al costat de Can Palots, 

on actualment hi ha l’aparcament provisional.  

‐ Es considera que la gestió de l'ús d'alguns equipaments podria millorar, flexibilitzant la 

seva  utilització  per  possibilitar  un  ús  improvisat.  Els  equipaments  esportius  sovint 

estan ocupats per l’activitat esportiva i si es volen utilitzar cal fer instàncies de petició 

amb  mesos  d’antelació.  També  es  reclama  la  possibilitat  d’utilització  per  part  del 

jovent  de  les  instal∙lacions  esportives  de  les  escoles  (  patis  oberts  dissabtes  i 

diumenges ). 

‐ Respecte la possible utilització de l'espai de l'antic mercat, es considera que seria una 

bona  opció  pensar  en  una  reutilització,  algun  altre  tipus  d'equipament…  Es  planteja 

que  podria  ser  un  equipament  per  a  joves,  o  que  seria  un  bon  lloc  per  ubicar‐hi  el 

Centre Cultural del c/ Indústria que ha quedat petit.  

‐ Durant  les  entrevistes  s’han  recollit  percepcions  de  caràcter  particular  sobre  la 

necessitat d’augmentar l’oferta d’equipaments al municipi. Entre els espais assenyalats 

com a possibles equipaments necessaris en el futur s’ha destacat: un centre cívic a la 

Barriada Nova, un centre de dia per a la gent gran,  una escola municipal de música, un 

IES i un centre educatiu d’estudis de graus mitjans i superiors. En alguns casos aquests 

equipaments  són demandats perquè no existeixen,  i en altres perquè es pot  tenir  la 

percepció que en el futur podrien ser necessaris.  

‐ La major part de  les persones entrevistades manifesten que el CAP és suficient per a 

les  necessitats  de  la  població,  mentre  que  algunes  altres  reclamen  l’ampliació  de 

serveis.  Es  recull  el  parer  particular  d’una entitat  que manifesta  que  les  ampliacions 

per  mòduls  que  ha  patit  no  són  la  millor  solució,  i  que  en  cas  que  s’hagués 

d’augmentar, caldria pensar en la possibilitat de fer més plantes.  

‐ Es  recull  el  parer  d’alguna  de  les  entitats  entrevistades  que  creuen  que  caldria 

fomentar un canvi d'ubicació del mercat dels diumenges, en el mateix carrer, però a 

l'alçada  de  la  zona  industrial,  encara  que  això  podria  suposar  un  perjudici  per  a  les 

botigues  i  comerços.  Aquesta  demanada  està  motivada  especialment  perquè  es 

considera que és un mercat massificat  i  que existeix un problema d’aparcament per 

accedir‐hi. També hi ha veus que consideren que la ubicació actual no permet una fàcil 

evacuació en una hipotètica situació d’emergència per accident. 

‐ El municipi està ben cobert en relació a equipaments esportius,  tot  i que es recull  la 

percepció que la ubicació de la piscina  i del complex esportiu són millorables perquè 
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actualment  queden  aïllats  de  la  població.  Per  altre  banda,  l’AAVV  de  Can  Duran 

manifesta que la zona esportiva ubicada al seu barri està en situació precària. 

‐ També  es  considera  que  el  municipi  està  ben  cobert  en  relació  als  equipaments 

religiosos, tot i que es considera que el cementiri està allunyat, té un difícil accés per 

l’orografia del terreny i que caldria millorar l’aparcament. 

‐ Una  de  les  entitats  entrevistades  exposa  que  veurien  positiu  canviar  la  ubicació  de 

l’edifici  de  l’Ajuntament. Aquesta  actuació permetria disposar  d’un edifici  en el  qual 

seria possible concentrar tots els serveis municipals en un sol espai. Això suposaria una 

millora  tant  per  les  persones  que  presten  els  serveis  municipals,  com  per  a  les 

persones usuàries.    Es  considera que  la nova ubicació d’aquest  espai  podria  ser  a  la 

zona  existent  entre  el  Carrer  Santa  Madrona  i  la  Ronda  Nord.  Una  altra  possible 

ubicació  seria  una  mica  més  a  dalt  d'on  està,  en  un  terreny  abandonat  de  l'Av 

Canovelles. 

 

6. Espais públics 

En  relació als espais públics es  considera que s’han  fet moltes actuacions per a crear‐ne de 

nous, però que no hi ha un manteniment adequat dels mateixos el que  fa que es degradin 

ràpidament. També es recull el parer que aspectes com el disseny, o  la guetització d’alguns 

espais ‐ provocada per l’ús exclusiu per part de determinats col∙lectius: persones amb gossos, 

joves,  ètnies,...‐    ,  els  fan  poc  atractius  i  porten  a  una  infrautilització  dels  mateixos.  Els 

principals  espais  públics  que  són  lloc  de  trobada,  joc  i  passeig  són  les  places  del municipi, 

sobretot  la Plaça de  la    Joventut,  i alguns dels parcs existents  (Parc de  la Pau, Bosc de Ca  la 

Tona)  

 
Es  recullen reclamacions en relació a  la dificultat d’accés  i aïllament d’alguns espais públics, 

com  per  exemple  el  Parc  de  Can  Carrencà  i  els  seus  voltants.  En  aquest  sentit  es  recull  la 

proposta  d’obrir  el  Camí  de  la  Font  cap  a  Can  Carrencà,  per  millorar  l’accés  dels  veïns  al 

mateix i a la Font del mateix nom. Fins i tot els veïns de les zones properes veurien bé ampliar 

la zona de parc, per sota del Carrer Molí de la Sal. 

 
També es recullen demandes en el sentit de limitar en certs casos les restriccions en l’ús de 

l’espai públic. Per exemple, es  recull  la perplexitat que provoca el  fet que  la Plaça  Joventut 

sigui un dels espais més transitats, però que no existeixi un espai acotat on als nens els estigui 

permès  jugar  a  pilota  o  anar  en  bici.  En  una  de  les  entrevistes  es  recull  la  possibilitat 

d’augmentar els usos lúdics del Parc de la Tona, permetent fer barbacoes o pícnics. En aquest 
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sentit,  algunes  persones  manifesten  la  necessitat  d’obrir  diàleg  per  trobar  solucions  que 

permetin la convivència a l’espai públic de diferents col∙lectius. 

 

Per altra banda, es recullen demandes de més espais verds, places  i parcs a  la població. Per 

exemple  a  la  zona  de  Can  Diviu  es  manifesta  que  els  nens  i  nenes  no  disposen  d’espais 

d’esbarjo  al  carrer ni  tampoc parcs on  jugar.    En  aquest  sentit,  es  recull  el  parer que hi  ha 

solars i espais no urbanitzats que es podrien convertir en nous espais de trobada. 

 
També es reclamen espais específics per a gossos; es comenta que s'ha parlat d'habilitar una 

zona gran però es considera que potser seria més adient crear‐ne unes quantes ‐ ni que siguin 

més petites ‐ en diferents zones. 

 
En relació als espais públics es recull una demanda de la persona representant de l’AMPA de 

l’escola Jacint Verdaguer. Es tractaria de construir dues passeres de fusta elevades, integrades 

a  l’entorn:  La primera  seria una passera per  sobre de  l’Av. Canovelles que  connecti  l’escola 

amb la zona industrial (a l’alçada del carrer de la botiga Arderiu, cantonada amb Piscines ). La 

segona seria una passera elevada que connecti l’escola amb la zona esportiva de Can Duran. 

Es considera que d’aquesta manera s’aprofitaria molt més aquesta zona esportiva i es donaria 

resposta a la necessitat d’espai de joc per la escola.  

 
Un aspecte específic tractat en relació a l’espai públic ha estat la de la identificació i valoració 

dels  eixos  cívics  existents  al  municipi.  S’identifiquen  com  a  tals  principalment  el  Carrer 

Indústria, el Carrer Riera, el Carrer Molí de  la Sal,  l’Av. Diagonal, el Passeig de  la Ribera. Es 

recullen  propostes  de  peatonalització  de  la  zona  comercial  propera  a  l’Av.  Canovelles, 

compresa  entre  els  carrers  Roser  i  Travessera.  En  el  cas  de  l’Associació  de  Comerciants  el 

posicionament  envers  la  peatonalització  de  carrers  comercials  és  dispar  i  no  existeix  una 

opinió comuna. 

 

7. Relació amb els espais naturals 

En  general  es  considera  que  la  població  no  té  un  ampli  coneixement  dels  espais  lliures  i 

naturals del municipi, principalment degut a la dificultat d’accedir‐hi, ja sigui perquè es troben 

en  llocs allunyats, per  l’efecte barrera de  les  infraestructures, per  la manca d’accés adequat 

per a vianants o per la manca de senyalització. Es considera que els espais naturals s’haurien 

de preservar i mantenir de manera que siguin un atractiu del municipi. 
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Algunes de les persones entrevistades consideren que caldria que Canovelles mirés més cap el 

riu Congost, buscant  la manera d’integrar‐lo al municipi, de manera que pugui esdevenir un 

recurs de lleure més, per passejar o realitzar activitat física. Tot i així, es recullen discursos que 

demanen que en cas de realitzar qualsevol actuació, primer caldria assegurar que no interferís 

en l’habitat natural amb la fauna existent al riu. Fins i tot es recullen discursos que defensen la 

no intervenció en el riu.  

 
Respecte  a  la  zona del Torrent  d’en  Fangues,  es  recullen  valoracions que demanen  la  seva 

conservació i manteniment. Actualment és un espai que es considera que està abandonat, en 

el  qual  per  incivisme  i manca  de manteniment  hi  ha  deixalles  i  està  una mica  degradat.  Es 

considera  que  es  podria  convertir  en  una  zona  de  passeig  i  que  s’aprofités  per  a  ús  de  les 

escoles  i  esplais del municipi.   A  la  zona de Can Duran  també es  reclama que  la Masia Can 

Colomer és un espai que es troba en desús. Es proposa que es podria aprofitar la zona com a 

espai natural, cultural, o centre d'interpretació. 

 
Pel  que  fa  a  l’àrea  que  es  troba  a  l’oest  de  la  C‐17,  és  potser  la  zona menys  coneguda  de 

Canovelles  degut  a  l’efecte  barrera  de  l’autovia.    En  aquest  sentit  es  recull  la  demanda  de 

creació  de  nous  passos  que  permetin  accedir‐hi  des  de  Canovelles,  així  com  la  creació  i/o 

senyalització de camins,  rutes  i  circuits per caminar  i córrer. En general es considera que és 

una zona a descobrir  i protegir,  i alhora fer‐al accessible i donar‐la a conèixer. Per assolir un 

equilibri  en aquestes  voluntats  s’ha  recollit  la proposta puntual  de promoure un espai  amb 

diverses activitats: Restaurant de qualitat, Casa Rural, Museus, Centre d'Interpretació...També 

s’identifiquen llocs característics que poden ser atractius si es recuperen, com per exemple, la 

Domus d’Olivet (Santa Digna), la Font dels Enamorats, o l’ermita de la Mare de Déu de Belulla. 

 

 

8. Mobilitat i accessibilitat  

En relació a la mobilitat, durant les entrevistes han aparegut diferents demandes i necessitats. 

En primer lloc, les persones entrevistades manifesten que els desplaçaments dins del municipi 

per desenvolupar la seva activitat quotidiana, els realitzen principalment a peu. El cotxe és el 

vehicle principal per a realitzar compres a grans superfícies, i la utilització del transport públic 

és menor. Destaca la percepció que bona part de la població va sovint a Granollers els caps de 

setmana, de passeig, per motius d’oci i de compres. Per altra banda, els veïns i veïnes de Can 

Duran utilitzen majoritàriament els serveis de Canovelles, especialment des de la implantació 

de la zona vermella d’aparcament. 
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Les  entrevistes  han  permès  identificar  quins  són  els principals  punts  conflictius  de  la  xarxa 

viària, segons el parer de les persones entrevistades, algunes de les quals manifesten que no 

es  percep  una  sensibilitat  de  l’Ajuntament  per  modes  de  transport  alternatius  al  vehicle 

motoritzat: 

‐ Una  de  les  principals  dificultats  per  a  la mobilitat  a  peu  la  suposa  l’existència  de  la 

Ronda  Nord  (C‐352),  sobretot  per  als  usuaris  dels  equipaments  que  es  troben  per 

sobre de la mateixa (alumnes de l’Escola Jacint Verdaguer i    la piscina Thalassa)  i per 

als veïns i veïnes que resideixen en aquesta zona. Les dificultats per travessar‐la, degut 

a  l’elevat  volum  de  transit  rodat  i  les  elevades  velocitats  dels  vehicles,  es  veuen 

augmentades per punts amb il∙luminació deficient i manca de visibilitat adequada a les 

rotondes  (c/  Vallès  ‐  c/  Tagamanent).  Les  voreres  són  d’amplada  adequada  però  es 

considera  que  hi  ha  llocs  amb manca  de manteniment  i  poda  de  la  vegetació  a  les 

voreres,  el  que  dificultat  la mobilitat  dels  vianants.  També  es  recull  la  demanda  de 

cobrir  o  arranjar  el  torrent  existent  a  la  Ronda  Nord,  en  la  zona  entre  els  carrers 

Garrotxa i del Garraf, tant perquè ha esdevingut una barrera visual a la zona verda de 

Canovelles, com perquè en cas de riuada pot esdevenir un punt conflictiu.  

‐ L’efecte barrera de la C‐17 impedeix disposar d’una opció real d'anar a Lliçà d’Amunt a 

peu. 

‐ El veïns i veïnes del carrer Ripollès manifesten dificultats per accedir‐hi i per sortir‐ne:  

o Per una banda, la incorporació a Crta. Caldes des del c/ Ripollés, es considera 

molt  perillosa  en  hora  punta,  quan  hi  ha  molt  de  trànsit  i  hi  ha  manca  de 

visibilitat correcta. 

o La  carretera  no  disposa  de  marge/vorera,  el  que  suposa  un  perill  per  als 

vianants. 

o Es  va  fer  una  passera  de  terra  però  a  la  primavera  s'omple  de  vegetació  i 

queda anul∙lada....fa poc temps van atropellar a una veïna. 

‐ Es destaca l’existència de dificultats especialment per a vianants a la Carretera de Caldes, 

on la vorera és inexistent o molt estreta. Les carreteres d'accés a Canovelles es consideren 

un perill per a les persones que circulen en bicicleta, per manca de voral. 

‐ Es manifesta que el carril bici a Canovelles és testimonial, i no existeixen connexions per 

anar  en  bici  a  Granollers  o  a  Can  Duran,  per  exemple.  També  es  ressalta  que  no  es 

possible aparcar la bicicleta a la majoria de centres o equipaments de titularitat pública.  

‐ Altres punts en els quals s’ha recollit la demanda de millorar l’accessibilitat són el Parc de 

Can Carrencà, el Carrer  Sant  Jordi, o el pas de vianants existent al C/ Molí de  la  Sal.  Es 
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recull el parer que a Canovelles encara hi ha moltes voreres que són estretes i que estan 

degradades. 

‐ Es  recullen  demandes  de  finalitzar  la  continuïtat  de  vials  existents  com  l’Avinguda  de 

Puiggraciós, o de l'Av Canovelles entre c/ Sant Jordi i c/ de la Travessera. 

‐ També es considera que caldria peatonalitzar alguns carrers en els quals encara existeix 

un  mínim  de  comerç,  com  per  exemple  la  zona  compresa  entre  els  carrers  Roser, 

Carrencà, Còrdova i Travessera. 

 
En  relació al  transport  públic    la  informació  copsada és  variable en  funció de  l’experiència  i 

grau  d’ús  del mateix  de  les  diferents  persones  entrevistades.  En  general  el  servei  es  valora 

positivament, perquè permet accedir a diferents espais i equipaments del municipi, excepte en 

el cas de la piscina, i en general a la zona de Can Duran. També es considera que funciona de 

manera adequada per anar a Granollers. L’existència de dues línies provoca certa confusió, que 

es podria resoldre si hi hagués mapes entenedors a les parades, per exemple més visuals. Per 

altra banda, també es recull el discurs que caldria millorar la seva freqüència de pas, sobretot 

per accedir als centres educatius en hores punta.  

Pel que fa a l’accés a l’estació de Renfe, majoritàriament es considera que l’accessibilitat a peu 

és millorable, i que caldria arranjar una zona d’aparcament en condicions  

 
En  relació  a  l’aparcament,  es  valora  positivament  la  implantació  de  la  zona  vermella.  Es 

considera que la Barriada Nova té necessitat de disposar d’un aparcament, per exemple a la 

zona de la Plaça Joventut, perquè és una zona comercial. 

 

9. Relacions amb altres municipis 

La població de Canovelles manté relació principalment amb la ciutat de Granollers, donada la 

proximitat i la seva oferta comercial i cultural. Granollers és el lloc preferit pels veïns i veïnes 

de Canovelles per anar sobretot els  caps de setmana, com espai principal de  lleure  i  també 

per realitzar compres.  

La relació amb altres municipis de l’entorn com Lliçà d’Amunt o Les Franqueses del Vallès és 

menor. 

 

10. Activitats econòmiques 

a) D’ús diari (comerços, perruqueries, bars,...) 

Les  persones  entrevistades  manifesten  que  a  Canovelles  es  troba  tot  tipus  de  comerços  i 

oferta  suficient  per  fer  front  a  les  necessitats  del  dia  a  dia,  però  la  manca  de  varietat  i 
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diversitat de l’oferta –sobretot en relació a productes com roba, sabateria, electrodomèstics, 

perfumeria,  restauració‐ provoca que  la població  cerqui aquesta oferta en altres poblacions 

com Granollers.    Es  recull  el  parer  que  cal  augmentar  l’oferta,  però  que  paradoxalment  no 

s’utilitzen per la població i això provoca que hagin de tancar. 

 

b) D’ús esporàdic ( petites superfícies, supermercats,..) 

Canovelles no disposa de supermercats de gran superfície,  i  la població es desplaça a altres 

municipis per realitzar aquest tipus de compra. Sí que disposen d’aquest tipus d’establiment 

de tamny mitjà i petit. Davant de la possibilitat d’ubicar un espai comercial amb tipologia de 

supermercat es planteja que potser no caldria que estigués a  la zona centre, sinó en alguna 

zona propera a la Ronda Nord, per exemple. En general les persones entrevistades no veurien 

malament que s’implantés alguna mitjana superfície d’alimentació més, tot i que es considera 

que per altra banda, cal ajudar i preservar el comerç de proximitat. 

 

c) Activitats econòmiques productives 

Pel  que  fa  a  la  resta  d’activitats  productives  que  es  desenvolupen  a  Canovelles  i  que 

majoritàriament estan ubicades a la zona industrial, majoritàriament es percep la sensació que 

no  aporten  gaire  cosa  al  municipi  i  que  existeix  una  baixa  relació  entre  les  empreses 

instal∙lades i el municipi. En aquest sentit es recullen valoracions com que la major part de les 

persones  que  hi  treballen  no  són  de  Canovelles,  o  que  l’empresa  més  coneguda  (KH7)  no 

patrocina res a Canovelles i en canvi si que ho fa a altres municipis.  

Es recull el parer que les industries i naus industrials que han quedat per sota de la Ronda Nord 

podrien  traslladar‐se,  sobretot  si  es  tracta  d’indústries  perilloses,  de manera  que  s’evitarien 

riscos i es recuperaria espai per a un mínim creixement residencial. 
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi és l’Avaluació de la Mobilitat Generada per al desenvolupament del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Canovelles. 
 
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 es desenvolupa sobre el terme municipal de Canovelles, àmbit d’actuació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El terme municipal té 6,7 km2 i hi resideixen 15.954 
habitants l’any 2014, segons dades de l’Idescat. 
 

Figura 1: Àmbit d’estudi 

 
 

 
1.3 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. 
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1.4 METODOLOGIA DE L’EAMG 
 
A continuació es presenta de manera esquemàtica la metodologia emprada per dur a terme el 
present estudi: 
 

Figura 2:Esquema de realització de les fases del present estudi. 
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22  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  AACCTTUUAALL  
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 

2.1.1 TERRITORI I POBLACIÓ 
 
Canovelles té una extensió de 6,7 km2 i una població de 15.954 habitants l’any 2014 (font: 
Idescat). 
 
El terme municipal es troba situat a la vall mitjana del riu Congost, a l’est de la comarca del 
Vallès Oriental, a uns 30 km de Barcelona i 75 km de Girona. Canovelles confronta al sud i sud-
est amb Granollers, ciutat amb la qual forma un continu urbà a través de barris com la Barriada 
Nova. Limita amb els municipis de l’Ametlla del Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana al nord, amb 
Les Franqueses del Vallès a l’est i al nord-est i amb Lliçà d’Amunt al sud-oest. 
 
El territori de Canovelles és força planer i només està accidentat per les elevacions de Bellulla a 
ponent, amb pendent de modelat suau. La morfologia urbana d’aquest municipi fa que l’estudi 
de les seves unitats de població esdevingui força complexa. El poble és, bàsicament, una 
conurbació unida pel sud amb el nucli de Granollers i que engloba el barri de la Barriada Nova, 
els ravals de Bellulla, Can Diviu i Sant Feliu, el Veïnat de Sanaüja i les urbanitzacions de les 
Àguiles, Can Duran, la Quinta Avinguda i Tibel. Altres entitats del terme són la caseria de Can 
Cuana i el veïnat de la Serra. 
 
La comarca del Vallès Oriental està integrada per 43 municipis amb una extensió total de 851 
km2 i una població de 403.623 habitants l’any 2014 (font: Idescat). La població de Canovelles 
representa el 4% del total de la comarca. 
 
Canovelles és el vuitè municipi en nombre d’habitants, superat pels grans nuclis de població com 
són Granollers i Mollet del V., i amb valors una mica inferiors a pobles pròxims com Les 
Franqueses del V, Parets, Caldes de Montbui, Sant Celoni o Cardedeu. 13 municipis superen els 
10.000 habitants, fet que provoca una concentració del 71,4% de la població en el 30,23% del 
total de municipis. 
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Figura 3: Municipis del Vallès Oriental amb una població superior als 10.000 habitants (2014). Font: IDESCAT 

 
 
 

2.1.2 CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE MOBILITAT 
 
Els principals centres d’atracció i generació de viatges són els següents: 
 
Centres d’ensenyament: destaquen l’IES Bellulla, l’escola d’Adults, els CEIPS Joan Miró, Jacint 
Verdaguer, Congost i Els Quatre Vents, les escoles bressol municipal Sant Jordi i la Marta Mata. 
 
Centres administratius: es destaquen l’Ajuntament, l’arxiu municipal, els Serveis Socials,  
l’Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la Nau de Promoció Econòmica, la notaria, el registre de la propietat i el 
Jutjat de Pau. 
 
Equipaments sanitari assistencial: el CAP, el  casal gent gran i el centre cívic. 
 
Equipaments funeraris: els Cementiri.  
 
Equipaments esportius: destaquen pavelló Pl. Ajuntament, piscina descoberta, piscina coberta, 
Camp de futbol, pavelló carrer Diagonal i el tenis i tir Olímpic. 

 
Equipaments sòcio-culturals-religiós: destaquen el Centre Cultural, la biblioteca, el Teatre 
Auditori Can Palots, el centre d’arts escèniques el Campanar, la Casa Nostra, el Recreatiu (antic 
cinema privat) i l’església de Sant Fèlix. 
 
Equipaments de seguretat i defensa: Policia Local, la Caserna de la Guardia Civil. 
 
Altres: correus i la deixalleria. 
 
Polígons industrials: polígons d’activitat econòmica Can Castells i Can Golobardes. Tenen una 
superfície de 68 ha i s’ubiquen al nord del municipi a uns 1.500 metres del centre. La seva 
principal via d’accés és la carretera C-352 la qual permet l’accés al carrer indústria. 
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2.1.3 MOTORITZACIÓ  
 
Segons dades de l’Idescat, l’any 2014 el parc de vehicles del municipi de Canovelles és de 
10.038, repartits entre les diferents tipologies de la següent manera: 
 

Taula 1: Distribució del parc de vehicles de Canovelles l’any 2014. Font: IDESCAT 

Tipologia de vehicle Nombre % 

Turismes 7.254 72,27% 

Motocicletes 863 8,60% 

Tractors 90 0,90% 

Camions 1.543 15,37% 

Autobusos 288 2,87% 

TOTAL 10.038 100% 

 
L’índex de motorització de Canovelles es situa històricament per sota de la mitjana de la 
comarca del Vallès Oriental i per sota de la mitjana de Catalunya, com mostra la figura següent. 

 
Figura 4: Evolució de l’índex de motorització a Canovelles, Vallès Oriental i Catalunya (1991 – 2012). Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
 

 

2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 

2.2.1 EMQ 2006 
 
La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Segons 
aquesta font de dades, es realitzen en un dia laborable a Canovelles 49.408 viatges/dia: 17.808 
viatges/dia interns al municipi, 15.887 viatges/dia interurbans amb origen a Canovelles i 15.714 
viatges/dia interurbans amb destinació a Canovelles. 
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Figura 5: Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Canovelles. Font: EMQ 2006 

 
 
 
La mobilitat urbana es realitza majoritàriament a peu (63,5%) i en segon lloc en cotxe (34,3%). 
Cal tenir en compte que aquesta enquesta contempla els viatges a peu de menys de 5 minuts. El 
mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe, amb una quota del 72,5%. La 
quota de desplaçaments a peu és rellevant (17,0%) per la proximitat de Granollers. El transport 
públic té quotes molt baixes. 
 
 

Figura 6: Repartiment modal de la mobilitat a Canovelles. Font: EMQ 2006 

 
 

Els desplaçaments majoritaris són els de connexió amb cotxe (22.922 viatges/dia), seguit dels 
viatges interns a peu (11.300 v/d) i els interns amb cotxe (6.114 v/d). 
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Figura 7: Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006 

 
 

Figura 8: Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. 
Font: EMQ 2006 

 
 
Segons l’EMQ 2006, es realitzen en un dia laborable a Canovelles 12.017 viatges/dia per motius 
ocupacionals (sense comptar tornades): 3.045 viatges/dia interns al municipi, 3.035 viatges/dia 
interurbans amb origen a Canovelles i 5.937 viatges/dia interurbans destinació a Canovelles. 
 
La mobilitat interurbana atreta per treball per Canovelles és, doncs, superior a la mobilitat 
interurbana generada: el 66,7% són viatges atrets i el 33,2% són viatges generats, ambdós sobre 
el total de mobilitat interurbana per motiu ocupacional. 
 
La major part de desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o 
destinació a Granollers (49,5%), Barcelona (6,7%), La Garriga (4,6%), Lliçà de Vall (4,5%) i Lliçà 
d’Amunt (4,3%). Com s’ha vist, el vehicle privat és el mode majoritari pels desplaçaments 
interurbans, i destaca la quota de modes ferroviaris en la relació amb Barcelona. 
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Figura 9: Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Canovelles. Font: elaboració 
pròpia 

 
 

La taula següent mostra les 20 principals relacions de connexió amb Canovelles, que sumen un 
total de 29.662 desplaçaments (94,1%) en un dia feiner. La resta de relacions sumen 1.850 
desplaçaments (5,9%) repartits en 13 municipis. Aquestes 20 relacions OD més els 
desplaçaments interns representen el 96,1% del total de mobilitat del municipi. 
 

Taula 2: Principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Canovelles. Font: EMQ 2006 

Municipi 
Desplaçaments 
totals dia feiner 

Interns Canovelles 17.808 

Granollers 15.592 

Barcelona 2.110 

La Garriga 1.463 

Lliçà de Vall 1.419 

Lliçà d'Amunt 1.366 

Les Franqueses V. 1.284 

Mollet del V. 1.049 

Ametlla V. 978 

Bigues i Riells 742 

Sta. Coloma de G. 665 

Terrassa 615 

Montcada i Reixac 384 

Montmeló 377 

Vic 300 

Mataró 261 

Ripollet 233 

Hospitalet Ll. 229 

Cardedeu 206 

Vilalba Sasserra 196 

Llinars del V. 195 
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Si s’analitza la distribució modal amb les cinc principals relacions s’observa que el cotxe és el 
model principal, amb valors superiors al 85% en el cas de Lliçà d’Amunt i del 100% amb La 
Garriga i Lliçà de Vall. El mode ferroviari té un paper destacat amb Barcelona (34%). Amb 
Granollers destaca que un terç dels desplaçaments (33,3%) es realitzen a peu; aquest fet es 
degut a que la trama urbana de Granollers i Canovelles presenten un continu urbà. 
 
Figura 10: Repartiment modal dels desplaçaments entre Canovelles i les principals relacions de connexió (a partir de 

dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia 

 
 

Els motius dels viatges (urbans i interurbans) es divideixen de la següent manera: 
 

Figura 11: Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006).  
Font: elaboració pròpia 

 
La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels desplaçaments 
interns són per motius personals (6.080 viatges/dia més 5.025 de les tornades), que representen 
el 62,4% de la mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és la mobilitat 
ocupacional la que té un pes superior (10.570 v/d més 9.015 de les tornades, que representen el 
62% de la mobilitat total de connexió). 
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33  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLEESS  XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 
 

3.1.1 ACCESSOS I VIES INTERURBANES 
 
L’accés principal a Canovelles es realitza a través de la C-17, que travessa el municipi per l’oest 
del nucli urbà. 
 
Per accedir a Canovelles des dels municipis situats als seu oest, com pot ser el cas de Lliçà 
d’Amunt, hi ha dues alternatives. Una és la C-1415b, que connecta amb la ronda nord de la C-
352. L’altra alternativa és la BV-1432, que connecta Lliçà d’Amunt amb Granollers i Canovelles. 
 
Una altra via d’accés pel nord és la BV-1439, que enllaça el nucli urbà de Canovelles amb el 
polígon industrial Mas Dorca i la C-17. 
 
En resum, al municipi s’hi pot accedir transversalment (eix oest-est) des de la C-1415b i 
prolongació de la ronda nord de la C-352 o des de la BV-1432 amb connexió a l’avinguda 
Canovelles, i longitudinalment (eix sud-nord) des de la C-17 o l’avinguda Canovelles i 
prolongació de la carretera BV-1439. 
 

Figura 12: Mapa topogràfic de l’entorn de Canovelles a escala 1:50.000. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
 
 

3.1.2 XARXA VIÀRIA PRIMÀRIA INTERNA  
 
Pel que fa a l’interior de l’àmbit urbà, la xarxa principal urbana està conformada per les vies 
principals urbanes que garanteixen les connexions de la xarxa viària local amb els accessos a la 
xarxa interurbana i les relacions amb els diferents sectors del municipi. En el cas de Canovelles 
es tracta dels següents eixos: 
 
Eixos transversals (s’esmenten de nord a sud): 

• L’eix que configuren el carrer de Can Duran i el carrer Jacint Verdaguer 

• Carrer de Juan de la Cierva 

• Ronda Nord (C-352) 

• L’eix que configuren els carrer Enric Gurguí, el carrer Diagonal, el carrer Santa Madrona i 
el carrer Alemanya. 
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• Carrer Isidre Duran 

• L’eix que configuren el carrer Torrent de Fangues i el carrer Diagonal 

• L’eix que configuren el carrer Rosal i el carrer Sant Jordi 

• Carrer Joaquim Blume  

• Passeig l’Alzina 

• L’eix que configuren el carrer Molí de la Sal i el carrer Bellmunt 
 
 
Eixos longitudinals (s’esmenten d’oest a est): 

• L’eix que configuren el carrer Joaquim Blume i el carrer Roure 

• Carrer Camprodon 

• L’eix que configuren el carrer Sant Fèlix i el carrer Sant Feliu 

• Avinguda Canovelles 

• Carrer Barcelona 

• Passeig de Lluís Companys  

• Carrer Diagonal 

• Carrer de la Indústria 

• Carrer Riera  

• Passeig de la Ribera  
 
 

3.1.3 DADES DE TRÀNSIT 
 
Es disposa de dades de trànsit de la C-17, la BV-1432 i la BV-1439 en els trams propers a 
Canovelles per l’any 2012. 
 
La C-17 té una intensitat mitjana diària de 61.201 vehicles en el tram entre la C-352, extrem sud, 
i la BV-1432. 
 
A la carretera BV-1432 les intensitats de trànsit són de 12.590 vehicles/dia en el tram entre Lliçà 
d’Amunt i la C-17, i de 12.137 vehicles/dia en el tram entre la C-17 i Granollers. 
 
A la BV-1439, l’IMD és de 5.497 vehicles/dia en el tram entre la C-17 i la C-352, a l’extrem nord, i 
de 2.717 vehicles/dia entre la C-352 nord i la carretera de Caldes. 
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Figura 13: IMD 2012 a la xarxa viaria propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/TES 

 

 
 

3.2 XARXA DE MODES NO MECANITZATS 
 
El nucli urbà de Canovelles té una extensió petita que facilita els desplaçaments a peu (des de 
l’entrada est fins el riu Congost la distància per la xarxa de carrers és inferior als 2 km, i des de 
l’extrem sud del municipi fins a l’extrem nord del polígon industrial El Congost no es superen els 
2,5 km) sigui quin sigui l’origen i la destinació. 
 
El municipi disposa d’un nombre considerable de trams de carrer exclusiu per a veïns. Aquests 
són: 

• Els carrers de Sant Fèlix i Sant Feliu  

• Carrer Torren Fangues  

• L’eix dels carrers Can Palots, Santiago Rusiñol, La Font i Bonavista:  

• L’eix dels carrers de la Garrotxa i el Carrer d’Antoni Gaudí   

• El Carrer Luxemburg  

• El Carrer Sant Antoni 

• Passatge Victòria 

• Plaça Europa 

• Carrer Rec 

• Passatge Molí de la Sal  

• L’eix dels carrers Travessera i el Carrer Còrdova.   
 
Dins del nucli urbà també hi ha oferta de carril ciclable en dos eixos estructuradors principals: 

• Passeig de la Rivera: carril bici paral·lel al riu Congost, que connecta els barris de Can 
Castells, Can Ferran i la Barriada Nova.  

• Carrer Indústria: carril bici que creua longitudinalment el barri de la Barriada Nova.  
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Les dos vies ciclistes tenen continuïtat dins del nucli urbà. El passeig de la Rivera comunica, en el 
seu extrem sud, amb el carrer Torrent del Fangues, el qual al ser exclusiu per a veïns i 
plataforma única, facilita i prioritza el desplaçament en bicicleta respecte d’altres modes. I el 
carrer Indústria finalitza a la plaça de la Constitució la qual està connectada amb el carrer 
Torrent d’en Fangues. 
 
Canovelles, d’altra banda, disposa d’una xarxa de camins rurals. Alguns d’ells connecten amb 
poblacions properes, com és el cas de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt o l’Ametlla del 
Vallès, i d’altres tenen un caire més paisatgístic. Cal dir que actualment els camins situats a l’oest 
de la C-17 queden tallats pel pas d’aquesta infraestructura, trencant la seva continuïtat i fent 
quasi impossible l’accés mitjançant vehicles no motoritzats. 
 

Figura 14: Xarxa actual de modes no mecanitzats. Font: Equip redactor. 

 
 
 
Es localitzen 6 passos (tots ells inferiors) per creuar en modes no motoritzats la via del 
ferrocarril: dos d’ells són exclusius per a vianants als carrers Molí de la Sal i Torrent d’en 
Fangues; la resta (carrers St. Jordi, Diagonal, de la Riera i el Passeig Ribera) són compartits amb 
el vehicle motoritzat i el vianant té el seu espai segregat mitjançant voreres.  
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Figura 15: Pas inferior al carrer Diagonal per creua la via del tren. 

 

 
 

Figura 16: Passos per superar la via del tren 

 

 
 

3.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC: AUTOBÚS 
 

3.3.1 AUTOBÚS URBÀ 
 
El municipi de Canovelles disposa d’un servei d’autobús urbà operat per l’empresa Sagalés que 
té com objectiu facilitar el transport a totes aquelles persones que viuen allunyades dels nuclis 
urbans de Canovelles i Granollers. 
 
L4 Granollers Estacions – Canovelles Urbanitzacions – PI Can Castells – Hospital: el recorregut de 
la línia enllaça les estacions d’autobús i tren de Granollers (amb oferta a les línies R2 i R3), 
passant pels barris de Sant Miquel, els Instituts i Ponent de Granollers, a les urbanitzacions de 
les Àguiles, Tibel, Can Gorgui, Can Duran, Jacint Verdaguer, barri Sanahuja, carrers Diagonal i 
Indústria i el Polígon de Can Castells de Canovelles. 
Dins de Canovelles hi ha 18 parades del bus urbà de les quals una, la del c. Diagonal-C. Centelles, 
també ofereix expedicions d’altres línies interurbanes (L1 Granollers, i el servei urbà de l’Ametlla 
del V.). 
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De dilluns a divendres feiners s’ofereixen 12 expedicions per sentit, la primera surt de l’estació 
d’autobusos de Granollers a les 7:19h del matí i l’última a les 18:22h de l’estació Granollers-
centre de rodalies. La freqüència de pas és d’1 hora. Els caps de setmana i festius la línia no hi ha 
servei. 
 
 

3.3.2 AUTOBÚS INTERURBÀ 
 
En total hi ha quatre línies interurbanes que operen a Canovelles, dos de les quals formen part 
de la xarxa de bus urbà de Granollers, operades per l’empresa Sagalés. 
 

• L1 Can Gili – Hospital – La Torreta: Realitza 34 expedicions per sentit en dia feiner, 30 
expedicions per sentit els dissabtes i 19 expedicions per sentit els diumenges i festius. Té 
cinc parades a Canovelles (Av. Canovelles –Carrancà, Ajuntament de Canovelles, c. 
Diagonal – c. Centelles, c Sol – pl. Constitució i c. Indústria – CAP). 

 

• L3 Plaça Europa – Estació de França: Realitza 30 expedicions per sentit els dies feiners. 
No opera els caps de setmana ni els dies festius. Té dues parades a Canovelles (c. 
Diagonal – pl. Europa i c. Indústria – CAP). 

 

• Granollers – Sant Feliu de Codines: Realitza 6 expedicions en sentit St. Feliu de Codines i 
7 expedicions en sentit Granollers en un dia feiner, 4 expedicions per sentit els dissabtes 
i 3 expedicions per sentit els diumenges i festius. Té cinc parades al municipi (av. 
Canovelles – c. Carranca, Ajuntament, l’av. Canovelles c. Jacint Verdaguer, c. Diagonal-c. 
Centelles i c. Indústria-CAP). 

 

• L’Ametlla del Vallès – Granollers: Realitza 8 expedicions per sentit en dia feiner, els caps 
de setmana i festius no hi ha servei. Té cinc parades al municipi (av. Canovelles – c. 
Carranca, Ajuntament, l’av. Canovelles c. Jacint Verdaguer, c. Diagonal-c. Centelles i c. 
Indústria-CAP). 

 
Figura 17: parada del c. Indústria - Parc de la Pau (esquerra) i de l’av. Canovelles - c. Carranca (dreta) 

           
 
També es tenen en compte les línies interurbanes que fan parada a l’av. Estació del Nord de 
Granollers, degut a la seva proximitat amb Canovelles (300 metres) i perquè en elles fa parada el 
bus urbà de Canovelles. Aquestes són: 
 

• Servei urbà de Bigues: realitza 8 expedicions per sentit en dia feiner, els caps de setmana 
i festiu no hi ha servei. Fa parada als municipis de Granollers, Caldes de Montbui, Bigues 
i Riells, Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt. Servei operat per l’empresa Sagalés. 
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• Línia de Lliçà d’Amunt: realitza14 expedicions per sentit en un dia feiner, els caps de 
setmana i festius no hi ha servei. Fa parada als municipis de Granollers i Lliçà d’Amunt. 
Servei operat per l’empresa Sagalés. 

 

• Línia de Caldes a St. Feliu: realitza 12 expedicions per sentit els dies feiners i 6 
expedicions per sentit els caps de setmana i festius. Fa parada als municipis de Moià, 
Castellterçol, St. Quirze Safaja, St. Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sta. Eulàlia de 
Ronçana, Lliçà d’Amunt i Granollers. Servei operat per l’empresa Ferrocarriles y 
Transportes SA. 

 
 
Canovelles forma part de l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, a la corona 3. 
 
 

3.4 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC: FERROCARRIL 
 
El municipi de Canovelles no disposa de cap estació de ferrocarril d’Adif dins del seu municipi 
però li dóna servei l’estació anomenada Granollers-Canovelles, ubicada al carrer Joan Maragall 
núm. 6 de Granollers. 
 
En aquesta estació hi paren els serveis de la línia de rodalies R3 de l’Hospitalet del Llobregat – 
Puigcerdà. L’estació es localitza a la costat sud de la BV-1432, donant cobertura en un radi de 
750 metres als sectors meridionals de la Barriada Nova, Can Diviu i la Urbanització les Àligues. 
 



 
 

Estudi de mobilitat de Canovelles 

 

 

20 

Figura 18: cobertura de l’estació de RENFE a 750 metres. Font: elaboració pròpia 

 
 

L’oferta ferroviària és de 38 expedicions en sentit Granollers i 39 expedicions en sentit Barcelona 
en un dia feiner i de 26 expedicions per sentit els caps de setmana i festius. El temps de trajecte 
és d’aproximadament 36 minuts fins a Arc del Triomf (Barcelona) i de 37 minuts fins a Vic. 
 
L’itinerari d’accés a l’estació es realitza des del carrer Joan Maragall (situat al costat est de 
l’andana). 
 
L’estació disposa d’aparcament a ambdós costats de la via, amb una oferta de 50 places de 
cotxes al costat oest i 53 places de cotxe, 1 per a persones de mobilitat reduïda i 8 per a motos 
al costat est. 
 
Si s’estaciona al costat oest de l’andana, els vianants poden creuar les vies del tren pel pas 
inferior situat a l’Av. De l’Estació del Nord. 
 
A més de l’oferta d’aparcament vinculat a l’estació també hi ha oferta en calçada en els carrers 
pròxims. 
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Figura 19: Itineraris d’accés als aparcaments de l’estació del tren des de l’av. Canovelles(Esquerra)  i el c. Joan 
Maragall (dreta) 

   

 
Figura 20: localització de l’oferta d’aparcament de l’estació de tren. Font: elaboració pròpia 
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44  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTT  VVIIGGEENNTT  
 

4.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

4.1.1 PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 2011-2020 
 
Propostes de la xarxa ferroviària: 
 

• Preveu la duplicació de la línia R3 de rodalies, que consisteix en la construcció d’una 
segona via entre les estacions de Montcada Bifurcació i Vic. L’actuació també està 
contemplada al Pla de Rodalies de Renfe. Paral·lelament, es preveu la construcció de 
diversos aparcaments d’intercanvi, un d’ells situat a l’estació Granollers-Canovelles. 

 
Figura 21: Estudi informatiu del projecte: Rodalies de Barcelona. Línia R-3. Tram Montcada-Vic. Duplicació de via 

 

 

• Establir les connexions entre línies que permetin utilitzar les vies de mercaderies entre 
Sant Celoni i Montcada per incrementar la capacitat i reduir el temps del viatge a la línia 
de Granollers.  

 

Propostes de la xarxa viària:  

 

• Millora i variants de l’eix Castellar del V.–Sentmenat–Caldes de Montbui–Lliçà d’Amunt-
Canovelles.  

 
En l’àmbit d’influència de Canovelles (Granollers, Lliçà d’Amunt, Les Franqueses del V, etc): 

 

• Millora de la C-1415c entre La Roca i la Ronda de Granollers per adaptar-la a la mobilitat 
local un cop executades les connexions de la C-35 i la Ronda del Vallès. 

 

• Ronda del Vallès alternativa corredor C-155- Rondes de Granollers.  
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Figura 22: Traçats alternatius per la Ronda viària del Vallès. Font Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 
 

 
4.2 PLANEJAMENT SECTORIAL 
 

4.2.1 PLA D’INFRAESTRUCUTRES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (2006-2026) 
 
Propostes de la xarxa ferroviària: 
 

• Desdoblament Montcada-Vic, actuació destinada a ampliar la capacitat de la línia 
Montcada-Vic. Aquesta actuació inclourà mesures d’integració urbana de la línia 
ferroviària al pas pels nuclis urbans. L’Administració competent es l’Administració 
General de l’Estat. (Codi 3b) 

 
Figura 23: Plànol d’actuacions ferroviàries proposades pel PITC. Font PITC 

 
 

 
Proposta xarxa viària: 

 

• Fer variants, millores de traçat i ampliació de capacitat de la C-17 entre Mollet del Vallès 
i Centelles. Aquesta actuació permet incrementar la seguretat d’aquesta via i millorar les 
condicions ambientals al seu entorn, en treure-la de l’interior de les poblacions. 
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Figura 24: Àmbit d’estudi de l’ampliació de capacitat de la C-17 dins del terme municipal de Canovelles. 

 
 
En l’àmbit d’influència de Canovelles (Granollers, Lliçà d’Amunt, Les Franqueses del V, etc): 

 
Propostes de la xarxa ferroviària: 

 

• Ramal Vallès-Castellbisbal-Mollet en ample UIC. Bypass a la ciutat de Barcelona amb 
característiques d’alta velocitat que ha de connectar el ramal del Llobregat i el del Besòs 
per darrere de Collserola.  

 

• Línia convencional orbital ferroviària Vilanova-Vilafranca-Martorell-Terrassa-Sabadell-
Granollers-Mataró, actuació amb l’objectiu de donar un servei ferroviari que uneixi les 
ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per la ciutat de Barcelona.   

 

• Ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallés, ampliació de la connexió 
ferroviària de Barcelona des del Vallès a determinar amb més detall dins dels treballs de 
revisió del PDI. L’administració competent és l’Administració de la Generalitat. 

 

Propostes transport públic: 

 

• Connexió Baix Llobregat- Vallès pel centre. Granollers-Rubí. Es planteja com l’espina 
dorsal del servei d’autobús interurbà del Vallés Oriental i Occidental i un element per 
vertebrar el servei d’autobús.  

 

• Connexió Vallès Occidental-Vallès Oriental. Aquesta nova via, que serà un corredor 
metropolità per donar servei als municipis del Vallès, tindrà una important demanda de 
servei de transport públic que cal potenciar.  

 
 

4.2.2 PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES (2011-2020) 
 

• Duplicació de la línia R3 de rodalia consisteix en la construcció d’una segona via entre els 
estacions de Montcada Bifurcació i Vic, actualment de via única, la qual cosa limita 
significativament la capacitat de transport i la fiabilitat del servei. (Codi XE04) 
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Figura 25: Duplicació de la línia R3 de Rodalies. Font: Pla Director Infraestructures del transport públic col·lectiu de 
la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 

 
 
 

• Construcció de 5 aparcaments a la línia R1, 12 nous aparcaments a la línia R2, 7 a la línia 
R3, 18 a la línia R4 i 4 a la línia R8, amb un total de 46 noves instal·lacions o ampliació de 
les existents. Un d’ells situats a Granollers- Canovelles. (Codi IN07) 

 
Figura 22: Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de Rodalies. Font: Pla Director Infraestructures del transport públic 

col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
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• Construcció de trams de carril bus en diferents punts de l’RMB: Granollers (BV-1432). 
(Codi TPC09) 

 
Figura 22: Trams de carril bus prevists de construcció. Font: Pla Director Infraestructures del transport públic 

col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
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55  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’OORRDDEENNAACCIIÓÓ  
 
Es plantegen tres alternatives d’ordenació: 
 

• Alternativa 0: recull el planejament vigent incorporant les modificacions aprovades. 

• Alternativa 1: proposa resoldre discordances detectades al planejament, resolent 
algunes discontinuïtats viàries i preveient 4 àmbits de compleció, 5 de remodelació i 2 
de rehabilitació. 

• Alternativa 2: resol els problemes de l’estructura viària generant una trama reticular de 
carrers, preveient itineraris verds que relacionin els espais lliures entre ells i amb el sòl 
no urbanitzable i preveu 9 àmbits de compleció, 5 àmbits de remodelació i 1 àmbit de 
rehabilitació. 

 
El pla opta per desenvolupar l’alternativa 2, entenent que és la que millor pot contribuir a 
resoldre els problemes actuals de Canovelles. 
 
Aquesta alternativa preveu una superfície d’àmbits d’actuació de 462.804 m2 distribuïts 
heterogèniament pel conjunt del terme municipal. 
 
El desenvolupament del Pla preveu l’increment de sostre residencial en 631 nous habitatges 
(111.879 m2 de sostre) i un total de 128.711 m2 de sostre d’activitats econòmiques. 
 
Aquesta proposta d’ordenació correspon a l’alternativa 2, la qual planteja donar una solució als 
diversos problemes que s’han detectat en l’estructura viària (creant una trama reticular), així 
com omplir els buits o els àmbits no desenvolupats que el creixement urbà ha anat deixant al 
poble. 
 

Figura 26: Sectors de desenvolupament. Font Avanç POUM Canovelles 
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66  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  PPEELLSS  NNOOUUSS  SSEECCTTOORRSS  
 

6.1 MAGNITUDS DELS SECTORS DE DESENVOLUPAMENT DEL POUM 
 
L’Avanç de POUM realitza una primera proposta de creixements potencials, exposada al quadre 
següent. En base a aquest quadre es realitzarà una previsió provisional de la nova mobilitat 
generada que representen els nous sectors, tot i que no pot ser més que una aproximació entre 
altres motius perquè no es disposa de les preexistències de cada sector, que ja generarien 
mobilitat actualment. En aquest sentit, s’ha efectuat una hipòtesi de reducció del 50% de la 
nova mobilitat associada a l’activitat econòmica associada als àmbits AC1, AC2, AR1, AR2 i AR5. 
 

Figura 27: Avanç del POUM Canovelles. Proposta d’ordenació del POUM de Canovelles 

 
 

 
 

6.2 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT 
 
La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos 
a l’Avanç del POUM es calculen a partir de les ràtios mínimes 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. 
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La dimensió mitjana de les llars de Canovelles és de 2,80 persones/habitatge (Memòria social 
del POUM de Canovelles), essent la llar el conjunt de persones que resideixen habitualment en 
el mateix habitatge.  
 
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són els 
següents: 
 

Taula 3: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 

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 

 
Una part dels sectors de desenvolupament del POUM es localitzen en sòls amb activitat. Els usos 
previstos en aquests sectors substituiran l’activitat actual, de manera que per tal d’evitar dobles 
comptatges es restarà una part de la mobilitat estimada a cada sector amb sostre d’activitat 
econòmica tenint en compte que ja es realitza actualment: tal i com s’ha explicat anteriorment 
s’ha considerat un 50%.  
 
 

6.2.1 ÚS RESIDENCIAL 
 
La revisió del POUM preveu incrementar la superfície de sostre residencial amb 631 nous 
habitatges. A partir de la dimensió mitjana de les llars de Canovelles de la memòria social del 
POUM s’ha determinat un nombre total de 1.766 habitants nous. 
 
En el cas de la nova mobilitat residencial s’ha aplicat la ràtio màxima de 3 viatges/persona o 7 
viatges/habitatge del Decret 344/2006. El nombre total de viatges generats i atrets per l’ús 
residencial en el conjunt del municipi és de 5.344 viatges/dia.  
 

6.2.2 ÚS NO RESIDENCIAL 
 
La revisió del POUM preveu incrementar el sostre no residencial en 128.711 m2. Atès que encara 
no es coneix l’activitat que s’hi desenvoluparà, aquest sostre s’ha repartit homogèniament entre 
l’ús comercial i l’ús d’oficines, en els sectors residencials amb sostre amb activitat econòmica 
(AC4.2, AC6, AC8, AR1, AR3, AR4 i AR5) i un 50% d’ús industrial, un 25% d’ús comercial i un 25% 
d’ús d’oficines en els àmbits de complexió d’ús terciari (AC1 i AC2). 
 
Aplicant les ràtios del Decret per a cadascun dels usos i descomptant les preexistències en els 
sectors esmentats anteriorment, s’estima que el sostre no residencial generarà i atraurà 15.353 
nous viatges/dia, dels quals el 70% estarà associat a l’ús comercial, el 21% a l’ús comercial i el 
9% restant a l’ús industrial. 
 

6.2.3 DOBLES COMPTATGES 
 
Un cop restades les preexistències dels àmbits que actualment ja tenen activitat econòmica 
(AC4.2, AC6, AC8, AR1, AR3, AR4 i AR5), es fan les següents consideracions per tal d’evitar altres 
dobles comptatges: 
 

• La mobilitat interna associada als nous sectors industrials i terciaris es realitzarà per 
nous residents i per residents actuals. Aquests desplaçaments, doncs, ja estaran 
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comptabilitzats, d’una banda, en la nova mobilitat associada al nou sostre residencial. Es 
tracta de 3.207 viatges/dia en els dos sentits considerant que l’autocontenció de 
Canovelles s’incrementa fins al 60% (actualment és del 53% segons l’EMQ 2006) (5.344 
viatges/dia nous residencials x 60% urbans = 3.207 viatges/dia). Per tant, aquests 
desplaçaments només s’haurien de considerar una única vegada (o bé al nou sostre 
residencial o bé el nou sostre d’activitat econòmica).  

 

• D’altra banda, la resta de desplaçaments interns associats als nous sectors industrials i 
terciaris es realitzarà per residents actuals (es tracta de 6.005 viatges/dia en els dos 
sentits considerant també una autocontenció del 60%; 15.353 viatges/dia nou sostre 
d’activitat econòmica x 60% = 9.212 viatges/dia urbans; 9.212 viatges/dia urbans – 3.207 
viatges/dia urbans nous residents = 6.005 viatges/dia), de manera que la matriu actual 
interna es redistribuirà.  

 

• Així doncs, dels 9.212 viatges/dia urbans i en els dos sentits generats pels sectors amb 
activitat econòmica, 3.207 v/d ja estan comptabilitzats en la mobilitat residencial dels 
nous àmbits i 6.005 v/d els realitzaran els residents actuals de Canovelles 

 
Per tant, la mobilitat total generada i atreta pel conjunt del POUM de Canovelles ascendeix a 
17.491 viatges/dia.  
 
Es parteix l’any 2015 d’un municipi de 15.954 habitants amb una mobilitat associada de 52.508 
desplaçaments/dia (s’ha aplicat un creixement proporcional al de la població al nombre de 
desplaçaments de l’any 2006 extret de l’EMQ2006; increment del 6,3% entre el 2006-2015), i 
per tant, amb una ràtio de 3,29 desplaçaments/persona. 
 
L’increment net de la mobilitat respecte a la situació actual és d’11.486 viatges/dia un cop 
descomptats els 6.005 viatges/dia dels residents actuals que es redistribueixen . 
 
Així doncs, la nova mobilitat prevista pel municipi de Canovelles en base a l’alternativa 2 de 
l’Avanç del POUM serà de 63.994 desplaçaments/dia. Això representa un increment del 21,9% 
del nombre de desplaçaments i un ràtio de 3,61 desplaçaments per habitant, superior als 3,29 
actuals. 
 
 

6.2.4 REPARTIMENT MODAL 
 
S’han pres de referència els repartiments modals dels escenaris objectiu del Pla de Mobilitat 
Urbana de Granollers (2008-2014) i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (2013-2018). A partir d’ells s’ha fet una hipòtesi de distribució modal per a la 
mobilitat generada i atreta pel POUM. 
 
Els repartiments modals esmentats són els següents: 
 

Taula 4: Distribució modal aplicada (%) 

  
Proposta PMU 

Granollers (2008-
2014) 

Proposta pdM 
RMB  

(2013-2018) 

Hipòtesi EAMG 
del POUM 
Canovelles 

VP 36,20% 30,21% 35,00% 

TPC 13,20% 19,98% 15,00% 

No motoritzat 50,60% 49,81% 50,00% 

Total 100% 100% 100% 
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A continuació s’aplica aquest repartiment modal a la nova mobilitat generada i atreta pel 
POUM:  
 

Taula 5:Distribució modal dels desplaçaments (viatges/dia en els dos sentits) 

  VP TPC 
No 

motoritzats 
Totals 

Interns 3.673 1.574 5.247 10.495 

Connexió  2.449 1.049 3.498 6.996 

Totals 6.122 2.624 8.745 17.491 

% 35% 15% 50% 100% 
 

6.2.5 RESUM 
 
La mobilitat total generada i atreta pel conjunt del POUM de Canovelles ascendeix a 17.491 
viatges/dia, l’increment net de la mobilitat respecte a la situació actual és d’11.486 viatges/dia 
un cop descomptats els 6.005 viatges/dia dels dobles comptatges. 
 
Per tant, la nova mobilitat prevista pel municipi de Canovelles en base a l’alternativa 2 de 
l’Avanç del POUM serà de 63.994 desplaçaments/dia. Això representa un increment del 21,9% 
en el nombre de desplaçaments i un ràtio de 3,61 desplaçaments per habitant, superior als 3,29 
actuals. 
 
La mobilitat no motoritzada serà la majoritària, amb un 50% dels desplaçaments, seguidament 
de la motoritzada (35%); el transport públic representarà el 15% dels desplaçaments. 
 
Els sectors on es preveu una mobilitat superior són l’AC1 (4.515 viatges/dia) i l’AC2 (3.641 
viatges/dia) els quals representen el 46,6% de la nova mobilitat del POUM; i a més distància els 
sectors AC8 (1.572 viatges/dia; 9,0%) i l’AC6 (1.209 viatges/dia; 6,9%) 
 

Figura 28: Nova mobilitat generada pels sectors de desenvolupament. Font: elaboració pròpia 
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Taula 6: Generació i atracció de mobilitat pel desenvolupament de l’Avanç del POUM de Canovelles:  
viatges/dia per modes de transport 

  
VIATGES/DIA 2S TOTALS 

% 
VP TPC NO MOT TOTALS 

AC1 1.580 677 2.258 4.515 25,8% 

AC2 1.274 546 1.820 3.641 20,8% 

AC3 261 112 373 747 4,3% 

AC4.1 86 37 123 246 1,4% 

AC4.2 335 143 478 956 5,5% 

AC5.1 94 40 134 268 1,5% 

AC5.2 107 46 153 306 1,8% 

AC6 423 181 604 1.209 6,9% 

AC7 171 73 245 489 2,8% 

AC8 550 236 786 1.572 9,0% 

AC9 160 69 229 458 2,6% 

AR1 312 134 445 890 5,1% 

AR2 -82 -35 -116 -233 -1,3% 

AR3 327 140 467 934 5,3% 

AR4 168 72 240 480 2,7% 

AR5 149 64 212 424 2,4% 

ARb 0 0 0 0 0,0% 

ED09 94 40 134 269 1,5% 

PMU02 112 48 160 319 1,8% 

TOTAL 6.122 2.624 8.745 17.491 100,0% 
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77  IIMMPPAACCTTEE  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  SSOOBBRREE  LLEESS  DDIIVVEERRSSEESS  

XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 
 

7.1 XARXA VIÀRIA 
 
El POUM detecta una sèrie de dèficits viaris relacionats amb l’estructura viària de Canovelles tals 
com discontinuïtats, culs de sac, cruïlles amb vials no alineats i desnivells entre vials així com 
problemes d’efecte barrera de diferents infraestructures (C-17, Ronda Nord i la línia de 
ferrocarril).  
 
Per tal de resoldre’ls, el POUM preveu crear una trama reticular partint dels eixos viaris bàsics, 
adaptant els sectors de desenvolupament al conjunt de la xarxa viària. 
 
En els sectors AC1, AC5.1, AC5.2, AC7, AC8, i AR1 s’actuarà per donar resposta als problemes de 
discontinuïtat. En el sector AC1 es proposa una obertura del carrer Barcelona fins a la rotonda 
central de la Ronda Nord i una connexió amb el carrer Jacint Verdaguer, en el sectors AC5.1 i 
AC5.2 es preveu la connexió dels carrers Rosal i Til·lers, en el sector AC6 es proposa construir 
una rotonda a la carretera de Calders amb el carrer Rosal, en el sector AC7 es crearan nous vials 
que connectaran amb Granollers, en l’AC8 es proposa obrir un vial que connecti amb el carrer 
Tagamanent i en l’àmbit AR1 es donarà continuïtat al carrer Diagonal fins a connectar amb el 
passeig de la Ribera. 
 
Un dels punts del municipi on es detecten un major nombre de carrers sense sortida és al nord 
del barri de Can Duran. Amb el desenvolupament del sector AC9 es preveu la connexió de tots 
els carrers amb orientació nord-sud, mitjançant un vial perpendicular a ells. 
 
Per resoldre els problemes de cruïlles no alineades el POUM preveu actuar en els eixos del 
carrer Rosal-carrer Joaquim Blume (dins del sector AC6), el carrer Masia de Can Gurguí- av. 
Canovelles i al carrer Molí de la Sal- c. de la Ribera. 
 
Fora dels sectors de desenvolupament el POUM preveu actuacions de millores viàries, per tal de 
resoldre els problemes indicats a la diagnosi del pla. Aquestes són: 
 

• Pacificació del pas de vianants per les rotondes en l’avinguda Canovelles i carrer 
Indústria amb la Ronda Nord. 

• Potenciar i adequar la secció dels carrers que creuen el Passatge de la Ribera 

• Dotar d’elements urbans (voreres, talussos,…) al llarg de la carretera de Caldes. 

• Completar l’eix dels carrers Sta Madrona i Enric Gurguí fins a la carretera de Caldes. 

• Alinear els vials dels dos trams del carrer Molí de la Sal en el seu pas pel carrer de la 
Riera. 

 
 

7.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La nova demanda en transport públic s’ha estimat en 2.624 viatgers/dia en els dos sentits, dels 
quals 1.574 viatges/dia són urbans i 1.049 viatges/dia són interurbans. D’acord amb l’EMQ 2006, 
un 62,9% dels desplaçaments interurbans en transport públic es realitzen en ferrocarril i el 
37,1% restants en autobús. Aplicant aquesta distribució resulta que la nova mobilitat en modes 
ferroviaris ascendeix a 660 viatges/dia i en autobús interurbà a 389 viatges/dia (inclou el bus 
escolar i d’empresa). 
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Tal i com es mostra en les imatges inferior tots els sectors nous previstos en l’Avanç del POUM 
queden ben coberts per la xarxa actual de transport públic urbà. Per tant, no es preveu una 
modificació de la xarxa actual. 
 
D’altra banda, els desenvolupaments més perifèrics previstos en l’Avanç del POUM (en concret 
els sectors AC5.2 i AC9) tindran dèficit de cobertura a nivell de transport públic interurbà, de 
manera que caldrà potenciar la intermodalitat entre la xarxa urbana i interurbana de transport 
públic per tal de fer efectiu el canvi modal desitjat. 
 

Figura 29: Cobertura de 300m de la xarxa de transport públic  urbà de Canovelles. Font: elaboració pròpia 
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Figura 30: Cobertura de 750mm de la xarxa de transport públic interurbà de Canovelles. Font: elaboració pròpia 
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88  IINNDDIICCAADDOORRSS  DDEE  GGÈÈNNEERREE  
 
A partir del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona s’extreu les 
següents dades de mobilitat per gènere pel conjunt de l’àmbit. 
 
La variable gènere provoca notables diferències en el comportament respecte de la mobilitat.  
 
Per una banda, les dones presenten una major mobilitat per motius personals que els homes, els 
quals es desplacen per motius ocupacionals. Aquest fet ve determinat per les diferències de 
gènere en la població ocupada, així com per la major càrrega familiar i de la llar de les dones 
respecte als homes.  
 

Figura 31: Motiu de desplaçament en funció del gènere, 2012. Font: pdM RMB extret de l’EMF 2012 

 
 
D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels 
usuaris. D’aquesta manera, l’ús dels modes sostenibles (transport col·lectiu i modes no 
motoritzats) és superior entre el gènere femení, mentre que els homes majoritàriament utilitzen 
el transport privat.  
 
Les dones declaren fer un major ús dels modes de transport més sostenibles: modes no 
motoritzats i transport públic. En canvi, quan utilitzen el vehicle privat majoritàriament ho fan 
com acompanyant. 
 

Figura 32: Distribució modal segons el gènere, 2012. Font: pdM RMB extret de l’EMF 2012 
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