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Introducció i Objecte
Introducció
L’A ssociació Àmbit B30 està formada per 52 organitzacions
entre empreses, centres de recerca, universitats,
ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions
sindicals i governs de 23 municipis del Vallès Occidental,
Vallès Oriental i Baix Llobregat que comparteixen una mateixa
voluntat: actuar de forma col·lectiva per potenciar i impulsar
tota la zona industrial i tecnològica de l’eix de la B30 amb un
gran objectiu, convertir aquest territori en un dels principals
pols industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa.

Objecte de l’estudi
(1) Revisió de l’estat de les actuacions considerades en el
document de “Priorització de les Actuacions en
Infraestructures i Serveis de Mobilitat a l’Àmbit d'Influència
del Corredor B-30”
(2) Incorporació de noves actuacions no contemplades a
l’estudi anterior
(3) Actualització de les actuacions prioritàries
3

Tasques previstes
1. Caracterització de l’àmbit d’estudi amb dades socioeconòmiques i de demanda recents
 Principals magnituds socioeconòmiques: població, activitat industrial, empreses,...
 Infraestructures de transport: xarxa viària i ferroviària
 Mobilitat de les persones: anàlisi de l’evolució del trànsit de vehicles lleugers i de les
validacions de transport públic entre 2013 i 2017.
 Mobilitat de les mercaderies: anàlisi de l’evolució del trànsit de vehicles pesants entre
2013 i 2017.
2. Reunions amb els 23 municipis i entitats de l’associació B-30
 Recopilar informació sobre dèficits i actuacions necessàries des de l’òptica municipal.
3. Diagnosi: dèficits en infraestructures i serveis de mobilitat
 En xarxa ferroviària i serveis de transport públic: dèficits de capacitat, freqüències
insuficients, temps de desplaçament elevats, accessibilitat a terminals de transport de llarg
recorregut (TAV, Aeroport,...), disfuncions del sistema tarifari, etc.
 En xarxa viària: principals punts de congestió, vehicles de pas per travesseres urbanes,
disfuncions provocades pel peatge, reserves de sòl, accidentalitat,...
4. Selecció preliminar d’actuacions en base als següents instruments i fonts d’informació
 Plans d’infraestructures (PGI, PTMB, PDI, Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, etc.)
 Programes de serveis (PTVC, Xarxa exprés.cat, Xarxa BRCat,...),
 Plans de Mobilitat (pdM 2013-2018 i nou Pla de Mobilitat del Vallès, en redacció)
 Propostes d’altres organismes com FemVallès o les Cambres de Comerç.
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Tasques previstes
5. Reunions amb les administracions titulars
 A les reunions s’efectuarà un repàs de les actuacions preseleccionades amb l’objectiu
d’obtenir informació sobre els següents aspectes:
• Existència d’estudis informatius o projectes constructius de les actuacions (en
redacció o aprovats) o altres estudis específics
• Cost orientatiu de les actuacions per als casos en que no hi hagi un estudi específic
• Previsió temporal d’entrada en servei de les obres que es trobin en curs
• Previsió temporal de les actuacions planificades
• Grau de prioritat amb que l’administració contempla cada actuació
6. Revisió de la metodologia de priorització
 L’objecte d’aquesta fase és l’establiment d’una primera aproximació a la priorització de
les actuacions, que les classifiqui en tres nivells: prioritat Alta, Mitjana o Baixa.
7. Aplicació de la metodologia de priorització i per obtenir la llista prioritzada d’actuacions
8. Fitxes de les actuacions
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Estudi anterior
Mapa d’actuacions del transport públic i xarxa ferroviària de mercaderies
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Estudi anterior
Mapa d’actuacions del transport privat
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Llista d’actuacions amb continuïtat respecte 2014

Les taules següents indiquen aquelles actuacions que apareixien en l’estudi anterior (2014)
i que es preveuen mantenir tal i com estaven en l’actualització de l’estudi d’aquest 2018 ja
que no s’hi ha detectat cap avanç o canvi de política en els darrers anys. S’exposen primer
les relacionades amb transport públic (TP) i després en xarxa viària (XV)
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Llista d’actuacions amb continuïtat respecte 2014 – TPC
Codi

Nom Actuació

TP06 Intercanviador Martorell
XFM01

Impuls de l’Eix mediterrani i connectar la terminal de La
Llagosta en ample UIC

TP01a Incrementar freqüències R8

Prioritat (Estudi
Comentaris
anterior)
En curs
Aturat. Reclamat per l’Ajuntament a MFOM l’octubre de 2015
Prioritat alta

Actualització del calendari de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani:
Remodelació de la terminal del Vallès (la Llagosta) i connexió amb la LAV 2020.

Prioritat alta

TP01b

Implementar l'oferta a l'R8 i la línia de llaç Martorell-Granollers
per BCN previstes al PTVC

Prioritat alta

La Generalitat té previst implantar a curt termini el perllongament de l’R1 de
Molins de Rei-Cerdanyola Universitat per Castellbisbal. Tot i així, es manté per
al mitjà termini la implementació del llaç.

TP03
TP04
TP07
TP17

Intercanviador Riu Sec (Barberà)
Intercanviador Hospital General
Intercanviador R3/R8/Bus Sta. Perpètua
Túnel de Montcada

Prioritat alta
Prioritat alta
Prioritat alta
Prioritat alta

Analitzat a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015)
Analitzat a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015)

TP18 Antena d'FGC i nova estació a Can Amat

Prioritat alta

En estudi en el marc del PDUI Martorell-Abrera, en fase d’aprovació inicial

Prioritat alta

Projecte del tram Mollet - La Garriga licitat el 2015, a juny de 2018 es troba
aturat després de les al·legacions de l'avaluació ambiental.

Desdoblament R3 Montcada - La Garriga (Començar pels trams
més econòmics)
Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més altres
TP24
nous serveis de bus proposats al PMU de la UAB
TP08 Nova estació Baricentro
TP09 Nova estació Sta. Perpètua

TP20

Prioritat mitjana
Prioritat baixa
Prioritat baixa

TP10 Nova estació PnR Circuit Montmeló

Prioritat baixa

TP11 Nova estació Sabadell Can Llong (R4)
Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud
TP12
(FGC)
TP13 Nova estació Can Salvatella

Prioritat baixa

Prevista dins el desenvolupament del PDU del Circuit de Catalunya. Estudiada
a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015). S’estan estudiant en el
marc del PEMV
La Generalitat adjudica l'estudi previ a maig de 2018

Prioritat baixa

La Generalitat adjudica l'estudi previ a maig de 2018

Prioritat baixa

Analitzat a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015)

TP14 Nova estació de Rubí la Llana d'FGC

Prioritat baixa

Analitzat a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015)

TP25

Aparcaments dissuasius a la Xarxa FGC: Sant Quirze, Hospital
General, Martorell enllaç, Martorell Central, Terrassa Can Roca

Prioritat baixa

Es preveu ampliar el nombre d'aparcaments d'acord amb les darreres anàlisi
del PEMV: Terrassa-Nacions Unides i Sabadell-Nord

TP26

Aparcaments dissuasius a la Xarxa RENFE: Barberà, Granollers Canovelles, Granollers centre, Parets, Martorell

Prioritat baixa

Es manté la proposta enfocada com a l'estudi anterior i es preveu ampliar el
nombre d'aparcaments d'acord amb les darreres anàlisi del PEMV

TP27

Aparcaments de dissuasió en parades de bus: Palau-Solità i
Parets

Prioritat baixa

Es manté la proposta enfocada com a l'estudi anterior i es preveu ampliar el
nombre d'aparcaments d'acord amb les darreres anàlisi del PEMV
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Llista d’actuacions amb continuïtat respecte 2014 – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

XV05

Enllaç AP-7 / A-2 (Acabar)

En curs

Segueix en curs

XV15

Ronda Vallès. Tram Abrera-Terrassa (Acabar)

En curs

Segueix en curs. En discussió l’enllaç variant d’Abrera

XV04b Via Interpolar Tram Papiol - Rubí
XV07b
XV17

XV14

Prioritat alta

Perllongament B-24 fins enllaçar amb l'AP-2 amb una rotonda a
diferent nivell a Molins de Rei

Prioritat alta

Ronda Vallès. Tram Sabadell-Terrassa (inclou Ronda Nord de
Sabadell)

Prioritat alta

Estudi informatiu en curs (MFOM). Posició de la Generalitat
pendent conclusions del PEMV

Prioritat alta

Pla especial d’infraestructures del Parc de l’Alba preveu un carril
de trenat en aquest tram, en la línia amb la proposta de l'estudi
anterior. L'estudi del Parc de l'Alba va demostrar la millora de la
capacitat en aquest tram gràcies a aquesta actuació.

Prioritat alta

Recentment, s’ha ampliat el ramal C-33/Ap-7 – C-17. Futur:
Projecte de tercer carril entre Parets i Granollers amb nou enllaç a
l’AP-7 sentit Tarragona. La variant no es troba en els plans a curt
termini de la Generalitat però es manté en el present estudi

Prioritat alta

La mesura queda substituïda per l'aixecament del peatge a l'AP-7
(d'acord amb l'escenari vinyeta de la generalitat i el
d'alliberament de peatge a l'AP-7 entre Valencia i Tarragona del
MIFO) complementada amb un nou enllaç amb la carretera C1415c a l'altura de l'actual estació de peatge.

Augment de la capacitat de la B-30. Tram C-58-UAB

XV22b C-17 Variant del Tram Mollet-Lliça amb nou accés a Montmeló

XV24b Calçades laterals de l'AP-7 entre Granollers i la Roca

Nova rotonda a la intersecció entre C-1413a i B-225 (Castellbisbal)
compatible amb la futura interpolar

Prioritat mitjana

XV16

Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.

Prioritat mitjana

XV19

Ronda Est Rubí

Prioritat mitjana

XV20

Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can
Roqueta amb polígons de Santiga i can Salvatella)

Prioritat mitjana

Sortida per la dreta a l'AP-7 amb nova rotonda que doni accés a
Montmeló i Parets (previ a la variant C-17)

Prioritat mitjana

XV04a

XV22a

XV23a C-17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la variant C-17)

Prioritat mitjana
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Pendent de resolució del PEMV.

Parets no veu clara aquesta rotonda.

Llista d’actuacions amb continuïtat respecte 2014 – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

XV23b

C-17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant C-17)

Prioritat mitjana

XV24a

Nous enllaços a l'AP-7 amb la BV-5159 i la C-1415c

Prioritat mitjana

XV10

XV11a

Comentaris

Es proposa apostar per l'enllaç amb la C-1415c que complementat
amb l'alliberament proposat de peatge a l'AP-7 dotaria de major
permeabilitat el territori.

Nus viari AP-7 / C-58 (Millora de senyalització)

Prioritat baixa

Enllaç C-58 Sant Quirze nord (Millorar)

Prioritat baixa

Analitzar si es veu afectat pel projecte d'ampliació de la C-58

Prioritat baixa

El projecta aprovat d'ampliació de la C-58 en aquest tram no
preveu el ramal que falta per completar aquest enllaç´.

XV11a' Enllaç C-58 Sant Quirze centre (Completar)

XV12

Nus viari AP-7 / C-58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)

Prioritat baixa

XV18

Variant C-1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell (by-pass
de Sant Quirze)

Prioritat baixa

XV25

AP-7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel
centre del municipi

Prioritat baixa

Prioritat baixa

S'ha fet la millora sol·licitada a la rotonda, connectant-la amb el
Carrer de la Dona, però continuen els problemes de circulació de
pesants a les rotondes de l'enllaç i manca completar la connexió
de la rotonda amb el Passeig de Can Teió, tant sols queda per
construir un tram de 50 metres.

XV26

Enllaç AP-7 / B-142. Millorar sortida cap a Santa Perpètua

XV02

Mantenir el traçat per la B-140 com a via interpolar Tram Santa
Perpètua

Es manté la proposta enfocada com a l'estudi anterior. El municipi
Modif. de planejament
de Parets s'afegeix a la demanda d'eliminar la reserva de la
urbanístic
interpolar al pas pel seu municipi.

XV03

Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge esquerra del Besòs

Modif. de planejament
urbanístic

13

Contingut
1) Introducció i Objectiu
2) Estudi anterior
3) Llistat de propostes amb continuïtat
4) Llistat de propostes amb modificacions
5) Llistat de noves propostes

14

Llista d’actuacions amb modificacions respecte 2014
Les taules següents indiquen aquelles actuacions que apareixien en l’estudi anterior (2014)
i on hi ha hagut modificacions de plantejament en aquests últims anys.
Les modificacions són degudes principalment a canvis d’estratègia impulsats pels diferents
organismes o a l’aparició de nous projectes o idees que modifiquen els projectes anteriors.
Finalment, la llista també inclou aquelles mesures proposades el 2014 i que ja estan
implementades el 2018, que per tant, s’eliminen de la present actualització.
S’inclou dues taules:
(1) la llista d’actuacions tal i com apareixia a l’estudi anterior amb comentaris sobre la
modificació que es proposa i com es planteja anomenar la nova actuació.
(2) la llista de noves actuacions que substitueixen les de l’estudi anterior, indicant el nom
proposat i l’actuació que substitueixen.
S’exposen primer les relacionades amb transport públic (TP) i després en xarxa viària (XV)
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Llistat de propostes amb modificacions respecte 2014 – TPC
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Substitució

TP15 Perllongament FGC Terrassa

FET

En servei des de Juliol 2015

S'elimina

TP16 Perllongament FGC Sabadell

FET

En servei de del Juliol de 2017

S'elimina

T-Mobilitat començarà amb el model de corones actual però es
preveu avançar cap a tarifa quilomètrica en una segona fase.
Prioritat alta Ampliació de la primera corona tarifària als 18 municipis de la 2ª
corona de l’AMB, 7 d'ells pertanyen al GrupB30: Castellbisbal, El
Papiol, St. Cugat, Cerdanyola, Barberà, Badia i Ripollet.

Modificar nom: Nou
model de tarifació
quilomètrica amb
l'entrada de la T-Mobilitat

Aprovat el projecte de compra de nou material mòbil i augment
Prioritat alta d’expedicions a Terrassa i Sabadell per 2019 (pujant els trens de
Rubí i UAB)

Increment de freqüències
a capçaleres de Sabadell i
Terrassa d’FGC

Prioritat alta

Prevista al Programa BRCAT presentat conjuntament per ATM i
DTES a finals de 2017

Programa BRCAT de
millora del bus interurbà.

Prioritat alta

Prevista una alternativa al Programa BRCAT presentat
conjuntament per ATM i DTES a finals de 2017

Programa BRCAT de
millora del bus interurbà.

Prioritat
mitjana

L'ajuntament de Sant Cugat té un projecte de reordenació de
l'espai urbà a l'entorn entre les dues estacions millorant la
connectivitat a peu de manera més directe entre elles. Actualment
el recorregut a peu és d'1,1 km mentre que la distància en línia
recta és de 400 m.

Intercanviador
Volpelleres. Millora de la
connectivitat a peu amb
l'estació de Sant Cugat
Renfe

TP05b Intercanviador Volpelleres. Autobús llançadora

Prioritat
mitjana

Actualment ja existeix la línia urbana de Sant Cugat L7B que
connecta les dues estacions amb un temps de viatge de 7 minuts

Completar el desplegament del programa
TP23 exprés.cat de línies de bus interurbà i millorar
l’oferta de la línia E3 (expres.cat a la UAB)

Prioritat
mitjana

Les línies que serveixen els municipis del grup B-30 es troben totes
Millorar oferta exprés.cat
implementades. Línies recents: e2.2 a Terrassa, e9 Caldes, e13
en les línies de major
Mataró-Granollers-Sabadell, e21 Mollet, ...). Es proposa redirigir
demanda
l'actuació cap a un programa de millora d'aquest servei

Repensar corones amb T-Mobilitat trencant el
TP02
model radial

TP19

Augment de capacitat i millora de freqüències al
tram Gràcia-Pl Catalunya del Metro del Vallès

TP21 Plataforma reservada Eix de Caldes
TP22

TP05a

Plataforma reservada Eix Montcada-UAB (previ al
tramvia)

Intercanviador Volpelleres. Desplaçar l'estació de
Renfe
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S'elimina

Llistat de propostes amb modificacions respecte 2014 – TPC
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Substitueix a

En una segona fase d’implantació de la T-Mobilitat, es preveu que el model
Nou model de tarifació
Repensar corones amb TNo inclosa en l'estudi tarifari deixi de funcionar en un sistema de zones i corones i passi a treballar
TP02b quilomètrica amb l'entrada de la TMobilitat trencant el
anterior
amb un model de tarifa quilomètrica. Es tendeix a una tarifació més justa i
Mobilitat
model radial
trenca el model de funcionament radial actual.

Increment de freqüències a
TP19 capçaleres de Sabadell i Terrassa
d’FGC

L'actuació consisteix en incrementar l'oferta de servei a les capçaleres d'FGC
Augment de capacitat i
del Vallès de Sabadell i Terrassa. Implica comprar nous trens per a que els
No inclosa en l'estudi serveis que avui neixen a Rubí i UAB tinguin capçalera a Sabadell i Terrassa. El millora de freqüències al
anterior
projecte de compra de nous trens ja està aprovada per DTES i FGC. El resultat tram Gràcia-Pl. Catalunya
del Metro del Vallès
és que els dos extrems de les branques arribin a tenis gairebé el doble
d'oferta que actualment (passarien de 6 exp/h a 11 exp/hp)

Trams de carril bus en carreteres que presenten problemes de congestió i
alta intensitat de trànsit i que penalitzen negativament els horaris de les
línies de Bus. El programa inclou millores en infraestructura i en oferta de
servei. 7 corredors beneficien al grup B-30: 
Programa BRCat de millora del bus No inclosa en l'estudi
TP21
1) Caldes de Montbui-La Llagosta
2) Mollet del Vallés-Vall del Tenes
interurbà.
anterior
3) La Llagosta-UAB
4) Terrassa -Sabadell-Granollers
5) Sabadell-Castellar del V.
6) Cerdanyola -Barberà del V.Sabadell
7) Rubí-Sant Cugat-Cerdanyola del V.

TP23

Millorar oferta exprés.cat en les
línies de major demanda

Intercanviador Volpalleres. Millora
TP05 de la connectivitat a peu amb
l'estació de Sant Cugat Renfe

Plataforma reservada Eix
de Caldes
Plataforma reservada Eix
Montcada-UAB (previ al
tramvia)

Evolució de la
proposta de l'estudi
anterior

Completar el
desplegament del
programa exprés.cat de
línies de bus interurbà i
millorar l’oferta de la línia
E3 (expres.cat a la UAB)

Evolució de la
proposta de l'estudi
anterior

Intercanviador
Volpelleres. Desplaçar
l'estació de Renfe
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Llistat de propostes amb modificacions respecte 2014 – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Substitució

XV01

Alliberament de peatge per a
moviments interns grup B-30

Prioritat alta

En la línia de la proposta de vinyeta de la Generalitat pel 2022

Nou escenari de peatge (Vinyeta)

XV08

Augment de la capacitat del ramal de
la C-58 cap a l'AP-7

Prioritat alta

Projecte aprovat, amb obres iniciades

Augment de capacitat C-58 sentit sud
entre Sant Pau i B-30

Prioritat alta

Es modifica l'enfoc d'acord amb el projecte aprovat de 3er carril
del tram Terrassa-Sant Quirze. Les obres en sentit sud del tram
Augment de capacitat amb 3r carril C-58
St. Pau/B-30 es troben iniciades. Aquesta actuació pretén
sentit nord entre C-58c i Terrassa Est
millorar els problemes de capacitat actuals de la C-58 entre
Terrassa i Sabadell afegint noves calçades laterals en els dos
Augment de capacitat amb 3r carril C-58
sentits entre l'enllaç de Terrassa a Riera de les Arenes i el de St.
sentit sud entre Terrassa Est i Sabadell
Quirze V. L'actuació comprèn un tram d'uns 2 km de longitud.
Centre
Terrassa reclama la necessitat d’allargar-lo fins a l’enllaç amb la
B-40.

Nou accés directe de la C-58 a l'AP-7
XV13 (Origen Ripollet i en direcció a
Tarragona)

Prioritat alta

En el Pla especial d’infraestructures del Parc de l’Alba el
Augment de capacitat de la B-30 (sentit
Ministeri descarta aquesta actuació i planteja com a alternativa Tarragona) en el seu enllaç provinent de
un tercer carril a la B-30
la C-58 (sentit Sabadell)

XV21 Augment de capacitat de la C-59

Prioritat alta

Recent actuació de millora de capacitat a La Llagosta (2015) i
projecte de millora entre Caldes i Palau (rotonda del nord de
Palau) en estudi per la Generalitat

XV11b

XV09

C-58 Calçades laterals Tram BarberàTerrassa

Augment de capacitat del ramal de la
N-150 a la B-30.

Enllaç AP-7/A-2 (Desplaçament i
XV06 millora de la rotonda que permeti tots
els moviments)
XV07a

Accés del Papiol a l'AP-2 que eviti els
moviments dins de Molins de Rei

Complementada amb la mesura de la
millora de la rotonda del nord de PalauSolità i Plegamans

Es va fer una ampliació del ramal (2016) però segueixen existint
problemes de capacitat en aquest ramal i a la rotonda de
Augment de capacitat puntuals i als
Prioritat mitjana Barberà entre l'N-150 i el carrer Arquímedes. Es transformarà la enllaços del corredor AP-7/B-30 amb l'Nmesura en una millor completa dels enllaços de l'entorn,
150
especialment de la rotonda citada.

Descartada

L’actuació no és viable tècnicament i per tant va quedar
descartada a l’estudi anterior B-30

S'elimina

Descartada

El nou ramal previst no compleix les recomanacions
d’interdistància amb el ramal anterior del mateix tram. Va
quedar descartada a l’estudi anterior B-30

S'elimina
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Llistat de propostes amb modificacions respecte 2014 – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Alliberament de peatge
per a moviments interns
grup B-30
Com a annex a la mesura
Es planteja una actuació puntual de by-pass a la rotonda per aquells vehicles que vulguin continuar
de l'augment de la
per la C-59 en sentit nord.
capacitat de la C-59
L’obra abasta la calçada de la C-58 en sentit Manresa, en un tram d’uns 4,5 quilòmetres entre els
enllaços Ronda Oest de Sabadell i Can Parellada de Terrassa. Consisteix en l’eixamplament de la
plataforma per assolir quatre carrils; en un primer tram, aquesta ampliació facilitarà el trenat dels
C-58 Calçades laterals
vehicles (canvis de carril) en la calçada principal; en un segon tram, l’eixamplament servirà per a
Tram Barberà-Terrassa
formar una calçada lateral de dos carrils per a distribuir els moviments d’entrada i sortida a
l’autopista i separar-los del trànsit de pas. D’aquesta manera, l’actuació afavorirà la fluïdesa en la
circulació.
Eixamplament de la calçada per formar un tercer carril al tronc de l’autopista, que s’iniciarà poc
després de l’accés de Terrassa est fins a enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l’altura de
l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres.
C-58 Calçades laterals
Addicionalment, es formarà un quart carril (carril de trenat), discontinu, per facilitar les
Tram Barberà-Terrassa
incorporacions i sortides de l’autopista en aquest tram en millors condicions de seguretat i de
fluïdesa.
L'actuació al nus de Sant Pau i l’enllaç amb l’AP-7/B-30, comportaran la formació de dos carrils més
a l’autopista en sentit Barcelona per facilitar als conductors els canvis de carril i incorporacions i
sortides. Per aconseguir-ho, es donarà continuïtat als ramals actuals de l’enllaç de Sant Pau.
Augment de la capacitat
Aquesta actuació requerirà eixamplar l’actual estructura sobre el riu Sec i desplaçar uns metres el del ramal de la C-58 cap a
traçat d’una carretera local situada al peu de l’autopista i que uneix Badia del Vallès i Cerdanyola, l'AP-7
així com adequar un tram del riu Sec al seu pas per Badia del Vallès. Aquests nous carrils tindran
una longitud d’1,8 quilòmetres.
Actuació prevista en el Pla Específic d'Infraestructures del Parc de l'Alba que preveu una ampliació a
Nou accés directe de la
2 carrils del ramal de sortida de la C-58 en sentit nord cap a la B-30 que es manté fins a la connexió
C-58 a l'AP-7 (Origen
amb la B30 generant un tercer carril en aquesta via en sentit Tarragona que desapareix a la sortida
Ripollet i en direcció a
de Bellaterra. Així, el tram de la B30 sentit sud entre la C-58 i l'àrea de servei de Bellaterra consta
Tarragona)
de 3 carrils.
L'any 2016 es va fer una ampliació del ramal de l'N-150 cap a la B-30 en sentit Tarragona però
segueix tenint problemes de capacitat juntament amb els ramals d'accés i sortida de la rotonda de
Augment de capacitat del
Barberà entre l'N-150 i el carrer Arquímedes. La mesura consisteix en una anàlisi completa i
ramal de la N-150 a la Bpropostes de millora dels ramals de l'entorn entre la sortida de l'AP-7 (des de Santa Perpètua) cap a
30.
l'N-150 (sentit Sabadell) i el ramal des de la B-30 cap a la C-58 (sentit Sabadell), incloent la citada
rotonda de l'N-150 en el costat Barberà.

Nou escenari de peatge
No inclosa en La Generalitat proposa la implantació d'una vinyeta.... Implicaria que totes les relacions internes
(Vinyeta)
l'estudi anterior del grup B30 serien lliures de peatge. Només és mantindria el peatge del túnel de Vallvidrera
C-59 Millora de la
No inclosa en
XV21' rotonda Nord de Palaul'estudi anterior
Solità i Plegamans
Augment de capacitat
amb 3r carril C-58 sentit No inclosa en
nord entre C-58c i
l'estudi anterior
Terrassa Est

Augment de capacitat
amb 3r carril C-58 sentit No inclosa en
sud entre Terrassa Est i l'estudi anterior
Sabadell Centre

Augment de capacitat
C-58 sentit sud entre
Sant Pau i B-30

No inclosa en
l'estudi anterior

Augment de capacitat
de la B-30 (sentit
No inclosa en
Tarragona) en el seu
l'estudi anterior
enllaç provinent de la C58 (sentit Sabadell)
Augment de capacitat
puntuals i als enllaços
del corredor AP-7/B-30
amb l'N-150

No inclosa en
l'estudi anterior

Substitueix a
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Llistat de noves propostes respecte 2014

Les taules següents indiquen aquelles actuacions totalment noves que no apareixien en
l’estudi de 2014 i que es proposen incorporar en la present actualització.

S’exposen primer les relacionades amb transport públic (TP) i després en xarxa viària (XV)
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Llistat de noves propostes – TPC
Codi

Nom Actuació
Ampliació de la 1ª corona a tota
l'àrea metropolitana
Nova estació a Montornès (R2)
Projecte de millora de
l'accessibilitat en TPC als
polígons industrials

Soterrament de l’R2 a Montcada
i Reixac

Construcció 3a via entre
Cerdanyola i Sabadell (R4)

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Proposta de l'AMB ja força consolidada, consisteix en que els 18 municipis de l'àrea metropolitana que formen
No inclosa en
part de la segona corona quedin integrats dins la zona 1 per a moviments interns dins l'AMB i mantinguin la seva
l'estudi anterior
zona actual per a la resta de moviments
No inclosa en
Analitzat a l’estudi ATM (20 noves estacions al Vallès, Des 2015)
l'estudi anterior
No inclosa en Es comenta la inclusió de Transport a la demanda (BusUp) per a polígons, Sta. Perpetua molt a favor, Partes ho
l'estudi anterior va intentar i no va funcionar
ADIF ja ha adjudicat la redacció de l’estudi informatiu i dels projectes bàsic i constructiu del soterrament de la
línia R2 al seu pas per Montcada. La redacció de l’estudi informatiu i dels projectes del soterrament inclouran
una longitud de prop de 4 quilòmetres des del barri barceloní de Vallbona fins a l'altura del Pla d’en Coll de
No inclosa en
Montcada, passant per sota del riu Ripoll i de l’autopista C-33. L’actuació també inclou les rampes d’accés i les
l'estudi anterior
connexions amb les situacions provisionals, així com la construcció d’una nova estació propera a l’actual amb
l’edifici de viatgers en superfície i les andanes soterrades. A més, el soterrament podria comptar amb tres vies
generals, però el nombre final de vies es definirà en l’estudi funcional que està redactant el ministeri de Foment.
Actualment la línia R4 en el seu tram entre Sabadell i Cerdanyola del Vallès té una freqüència de pas de fins a 8
serveis en hora punta. La línia disposa de 3 serveis semi -directes al dia en sentit Barcelona amb parades a
No inclosa en Manresa, Terrassa i Sabadell.
l'estudi anterior L'objectiu de la construcció d'una tercera via entre Sabadell i Cerdanyola és incrementar l'oferta de serveis semi directes sense interrompre els serveis regulars.
Es proposa implementar un mínim de dos serveis directes com els actuals a les hores punta.

Perllongament R1 des de
No inclosa en
Perllongament de la línia R1 del Maresme passant pel Baix Llobregat (Molins i el Papiol) i desviant-se cap a Rubí,
l'Hospitalet de Llobregat fins a
l'estudi anterior Sant Cugat i la UAB. Representa un pas previ a la línia llaç Martorell-Granollers per BCN.
Cerdanyola-Universitat
Millora del sistema de bus
No inclosa en Serveis amb poques parades i altes velocitats comercials, utilitzant les autopistes d’entre els principals municipis
interurbà entre els municipis del
l'estudi anterior de l’àmbit.
Grup B30
Fer accessibles totes les estacions a persones amb mobilitat reduïda.
Actualment la xarxa d'FGC es troba totalment adaptada mentre que la xarxa d'Adif té un 40% d'estacions
adaptades.
Completar els projectes
Les 23 estacions ADIF que falten adaptar n'inclouen 5 que ja disposen de projecte i previsió de final d'obres per
No inclosa en
d'accessibilitat a les estacions de
finals de 2018 (Granollers Centre, Mollet-Sant Fost, Mollet - Sta. Rosa, Sta. Perpètua de Mogoda, Viladecavalls)
l'estudi anterior
rodalies de Catalunya
La resta d'estacions que falta adaptar són: Figaró, Granollers-Canovelles. la Garriga, la Llagosta, les Franqueses,
Llinars del Vallès, Montcada Bifurcació, Montcada i Reixac, Montcada Ripollet, Montcada -Reixac Manresa, Parets
del Vallès, Sabadell-Centre, Sabadell-Nord, Sant Martí de Centelles, St. Miquel de Gonteres, Vacarisses,
Vacarisses-Torreblanca
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Llistat de noves propostes – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi
anterior)

Comentaris

Seguint l'exemple de la pacificació de la via BP-1413 entre St. Cugat i Cerdanyola, adequada al pas de
Reconversió en via cívica de l'N- No inclosa en l'estudi vehicles a velocitats moderades però que permeten una ràpida comunicació entre els dos municipis, mentre
150 entre Terrassa i Sabadell
anterior
es reserva un espai tant per a ciclistes com per a vianants per tal de teixir xarxa no motoritzada entre les
poblacions de l’àmbit B-30.
Nou accés a Sabadell des de la
calçada lateral C-58 sentit Nord
a la zona de l'aeroport (Portal
Sud de Sabadell)

Proposta de dos ramals d'entrada i sortida a la calçada lateral de la C-58 en sentit nord que enllacin amb la
No inclosa en l'estudi
Gran Via de Sabadell. La proposta inclou una nova rotonda que enllaçaria amb la carretera de Bellaterra i un
anterior
by-pass soterrani pels vehicles provinents de la Gran Via en direcció a la C-58 (Barcelona).

Augment de capacitat de la B30 (sentit Girona) en el seu
enllaç cap a la C-58 (sentit
Barcelona)

Actuació prevista en el Pla Específica d'Infraestructures del Parc de l'Alba que preveu una ampliació a 3
carrils a la B30 en sentit Girona des de la incorporació de la Via col·lectora. Els 3 carrils es bifurquen en 1º
carril cap al tronc AP-7 (com en la situació actual) i 2 carrils cap a la C-58 sentit Barcelona (1 més que la
No inclosa en l'estudi
situació actual). Finalment, en la incorporació amb la C-58 sentit Barcelona, on actualment hi ha una zona de
anterior
trenat amb els vehicles que surten de la C-58 en direcció a Cerdanyola, es crea una tisora que separa els
fluxos de trànsit, permetent una entrada directa dels vehicles de la B-30 cap a la C-58. Aquesta última acció
evita el trenat i redueix les cues de vehicles a la B-30 que es volen incorporar a la C-58 en sentit Barcelona.

Augment de capacitat de la C58 a Terrassa entre enllaç B40 i
Avinguda del Vallès

Existeix el projecte aprovat per la Generalitat d'un tercer carril a la C-58 en sentit sud des de l'Avinguda del
Vallès fins a l'enllaç de Can Feu. Estudi de trànsit preveuen que l'entrada en servei del tram B40 Abrera No inclosa en l'estudi
Terrassa generarà un increment de trànsit a la C-58 que generarà problemes de congestió en el tram entre
anterior
enllaç B40 i Avinguda del Vallès. La mesura proposa una ampliació de capacitat en aquest tram, que connecti
amb el projecte d'ampliació aigües avall proposat per DTES.

Augment de capacitat a la C-17
de Mollet a Granollers i nova
connexió amb AP-7

No inclosa en l'estudi L'actuació consisteix en l'ampliació d'un tercer carril de la C-17 des de la connexió amb la C-33 fins la
anterior
connexió amb la C-155. A més, es proposa una nova connexió entre la C-17 i l'AP-7 a Montmeló.

La millora esta condicionada a l'escenari final de peatge a l'AP-7. Si s'allibera el peatge i s'eliminen les
Augment de capacitat a l’enllaç No inclosa en l'estudi
estacions de pagament la proposta de remodelació de l'enllaci millora de la capacitat és més viable. En cas
C-60/AP-7
anterior
contrari es faria un altre tipus de projecte.

Millora de la B-124
(Desdoblament Sabadell Castellar)

Es proposa millorar les característiques del ramal provinent de la B-40 (Ronda del Vallès) i que uneix el nord
de Sabadell amb Castellar per tal de millorar-ne la circulació. A més, l'actuació es troba condicionada per
projecte de BRCAT en aquesta carretera. El BRCAT consisteix en una plataforma segregada per al bus entre
No inclosa en l'estudi
Castellar i Sabadell. No es preveu la combinació de crear una plataforma per a bus i, a més, ampliar la secció
anterior
de la carretera per a vehicles. Així, es proposa que la pròpia plataforma BRCAT sigui també utilitzable per a
vehicles d'alta ocupació (VAO). D'aquesta manera, amb una única actuació es millora la velocitat comercial
del bus i la capacitat per al vehicle privat, però només per als VAO.
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Llistat de noves propostes – Xarxa Viària
Codi

Nom Actuació

Prioritat (Estudi anterior)

Ronda del Vallès (Tram Castellar-Granollers)

No inclosa en l'estudi
anterior

Estudi de la connexió entre A-2 i C-16

No inclosa en l'estudi
anterior

Millora i variants de la C-155 (SabadellGranollers)

No inclosa en l'estudi
anterior

Comentaris

Tram de la B-40 o quart cinturó d'uns 30 km que connecta Sabadell i Granollers,
enllaça amb la C-17 a l'alçada del Polígon Industrial el Congost i finalment enllaça
amb la C-60 i l'AP7 a la Roca del Vallès.

Nou tram, de carretera entre l'A-2 i la C-16. El PTMB ho indica com un corredor
sense especificar alternatives de traçat.
Es proposa millorar els enllaços actuals i puntualment també el traçat per tal de
fer-la una carretera més segura. L'actuació afectat a tota la carretera que té una
longitud d'aproximadament 14 km.

Millora dels enllaços i el traçat per tal de fer una carretera més segura i amb un
millor nivell de servei. L'actuació afecta a un tram de carretera d'uns 19 km.

Millora de l'Eix Castellar del Vallès - Caldes Canovelles (C-1415a, C-1413a i C-1415b)

No inclosa en l'estudi
anterior

Millora i variants de la B-142 (entre Polinyà i
Sentmenat)

No inclosa en l'estudi
anterior

Millora de la connexió entre la B-40 i l’A-2 a
Abrera

No inclosa en l'estudi
anterior

Estudi de trànsit preveuen que l'entrada en servei del tram B40 Abrera -Terrassa
generarà un increment de trànsit. La mesura proposa una ampliació de capacitat
d’aquest enllaç.

Estacionaments de camions amb
mercaderies perilloses

No inclosa en l'estudi
anterior

S’han detectat problemes en la gestió d’aquest tipus de vehicles en el seu pas per
l’àmbit B-30. Es reclama la creació d’espais per el seu correcte estacionament.

Reordenació de l’eix C-243c entre
Castellbisbal, Martorell i Terrassa

No inclosa en l'estudi
anterior

Millora dels enllaços i traçats de la carretera per tal de fer-la més segura i nova
variant a Polinyà.

Pacificació de l’eix en coordinació de l’entrada en funcionament del tram de la B40 entre Abrera i Terrassa.
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