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Aquest treball s’ha fet en el marc del Grup de Treball de Territori (GTT) de l’Associació Àmbit B30, creat al
2011 amb l’objectiu de recollir, debatre i coordinar iniciatives que permetin potenciar l’activitat industrial
en el territori de la B-30 per incrementar‐hi l’activitat econòmica.
Es tracta del primer estudi realitzat pel GTT, que amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’una
perspectiva global i de treball col·laboratiu amb els 23 municipis, té com a objectiu la definició d’una
agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat públic i privat en el territori de la B30.
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L’Àmbit B30 és una associació formada per empreses, centres de recerca,
universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs de 23 municipis que, atenent les potencialitats del territori
i la voluntat de promoure el seu desenvolupament, han acordat definir una
estratègia de col·laboració per potenciar la zona industrial i tecnològica que
comprèn tot aquest eix i posicionar-la com una de les regions industrials
amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de serho, del sud d'Europa.
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1 PRESENTACIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI
L’Associació Àmbit B30 està formada per 54 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.
I l’entorn favorable existeix. Aquest territori, principal aglomeració industrial de Catalunya
amb una superfície de 485 km2, té el 12,5% de tota la població de Catalunya, el 18,6% de
les empreses del sector industrial català i on els centres de treball relacionats amb serveis
considerats de tecnologia alta-punta s’han incrementat un 30%, com a algun dels indicadors
econòmics a destacar. Es tracta d’un àmbit amb una important activitat econòmica per la
seva capacitat exportadora, amb una creixent aposta per l’economia del coneixement i amb
una inversió d’empreses en R&D que representa gairebé la meitat del conjunt de la RMB.
Un territori és competitiu si la seva indústria és motor en l’exportació, la recerca i la innovació. I la B30 ho és. Totes les diagnosis fetes avalen les possibilitats de desenvolupament
econòmic d’aquesta part de territori. Però, per afavorir el desenvolupament i el creixement
econòmic d’un territori, és clau disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d’aquest territori en l’economia global, i en especial la d’aquells
territoris amb una situació geogràfica estratègica, com és el cas de l’Àmbit B30, situat en una
de les megaregions europees, Barcelona-Lió, amb més activitat. A més, el desenvolupament
de l’agenda catalana del corredor mediterrani obre noves perspectives per al trànsit de mercaderies i, per tant, a l’exportació.
Aquest entorn de conjuntura econòmica adversa que, entre d’altres aspectes, ha tingut com a
conseqüència una davallada important de les inversions en matèria de mobilitat ha fet necessari, ara més que mai, repensar quines han de ser les necessitats bàsiques i urgents del territori B-30 en l’àmbit de la mobilitat així com un replantejament del calendari d’actuacions
previstes en els diferents plans sectorials, des del Pla General d’Infraestructures i serveis de
Catalunya (PGI), el PDI de l’ATM o el Pla de Rodalies. Aquest treball, però, no implica una
renúncia a cap de les actuacions previstes en aquests plans.
Així, per exemple, infraestructures ferroviàries com la nova línia al Vallès des de plaça Catalunya pel túnel d'Horta, la línia orbital ferroviària, el perllongament del metro fins a Castellar
o fins a Matadepera, la nova línia de tren tramvia entre Sabadell i Granollers; o les infraestructures viàries com l’Autopista de la Conreria (túnel de la Conreria) Badalona-Mollet, la
Ronda Est de Terrassa, la Ronda Est de Sabadell, el desdoblament Sabadell Castellar i de vies
com la Ronda del Vallès o la Interpolar, són obres molt importants i que no volem deixar
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de banda, però sí que, des d’una visió conjunta i integradora i atesa l’actual situació, hem
de marcar unes prioritats que des del punt de vista productiu, a curt i mitjà termini, puguin
tenir una rendibilitat social i econòmica.
I aquest no ha estat un treball fàcil. Totes les organitzacions que integren l’Àmbit B30 tenien clara la necessitat d’alinear tots els agents del territori i, des d’una visió compartida,
liderar projectes que es puguin convertir en oportunitats i que acabin tenint un impacte
real. I aquest document és fruit d’aquest procés. El Grup de Treball de Territori (GTT) de
l’Associació Àmbit B30, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat aquest estudi que, des d’una perspectiva global i de treball col·laboratiu entre els 23 municipis, té com a
objectiu la definició d’una agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat
públic i privat en aquest territori. La necessitat de sistematitzar i presentar en un document
de forma conjunta aquestes prioritzacions s’ha fet tenint molt present les dificultats que en
aquest moment representa assolir les grans infraestructures, i per tant, amb una visió més
pragmàtica i realista, s’ha apostat pel possibilisme a mitjà i curt termini.
Fer que la crisi esdevingui una oportunitat per sortir-ne més ben posicionats i esdevenir un
impuls a l’economia ha estat el gran repte d’aquest GTT, deixant de banda els interessos particulars de cada municipi i, des d’una visió més global, proposar actuacions seguint criteris
de competitivitat, sostenibilitat i eficàcia a tot el territori de l’Àmbit B30, amb inversions
amb un cost baix o moderat però amb efectes multiplicadors sobre les xarxes de mobilitat.
Els objectius generals que es plantegen sota aquesta premissa són els següents:
Facilitar el transport de mercaderies cap als ports de Barcelona i Tarragona i cap a Europa.
En aquest sentit, cal mantenir el calendari de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani i
fer una especial incidència en l’intercanvi modal en favor del transport per ferrocarril.
Facilitar la mobilitat entre la localització de l’activitat econòmica i el mercat de treball i
concretament entre els centres de producció, els de recerca i investigació i les poblacions.
Això representa millorar l’eficàcia de les xarxes de FGC i Rodalies, optimitzant freqüències
i capacitat.
Impulsar el funcionament integrat de l’Àmbit B 30, revisant el model radial actual de les xarxes de mobilitat, incorporant-hi la transversalitat i l’intercanvi, amb l’objectiu de millorar la
funcionalitat de la malla. Això també afecta aspectes de gestió com la revisió del sistema de
peatges o el model radial de corones tarifàries del transport públic que penalitzen aquest
territori.
Facilitar la connectivitat d’aquest territori amb les infraestructures de primer ordre com
l’aeroport i el tren d’alta velocitat, millorant la relació amb els nodes de Sants i Sagrera.
Resoldre els principals problemes de connectivitat, congestió i seguretat viària a través de
nous traçats imprescindibles o d’ampliacions selectives de capacitat o de moviments en
enllaços.
Associació Àmbit B30
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2 CONTINGUT DE L’ESTUDI
En el present capítol es descriu l’estructura de l’estudi, amb una breu explicació del contingut de
cada capítol de l’informe.
1. Caracterització de l’àmbit d’estudi
Es realitza una caracterització de l’àmbit B30 en termes demogràfics, d’activitat econòmica, de
mobilitat, de xarxa d’infraestructures i serveis de transport.
2. Diagnosi: dèficits del transport públic i privat
S’exposa una diagnosi dels dèficits observats en termes de mobilitat, tant en l’àmbit del
transport públic com del transport privat.
3. Selecció preliminar d’actuacions a partir del planejament sectorial, la diagnosi i
aportacions municipals
Es crea una selecció preliminar d’actuacions a partir de les aportacions inicials dels 23 municipis,
organismes i entitats que conformen el Grup B30, reunions amb representants municipals del
grup, i els instruments de planejament d’infraestructures elaborats per les diverses
administracions titulars.
Es realitza una descripció completa de les actuacions, així com una diagnosi sobre com podran
beneficiar la mobilitat al Grup B30. Es comprova que tots els dèficits disposin d’alguna actuació
que els beneficiï.
4. Metodologia de priorització
El següent pas consisteix en definir una metodologia per a poder classificar totes les actuacions
seleccionades segons un ordre de prioritat. Els criteris que permetran definir el grau de prioritat
de les actuacions seran la viabilitat tècnica, el grau de maduresa, el cost econòmic, l’àmbit
beneficiat i la magnitud del benefici que aporten.
5. Resultat: Llista prioritzada d’actuacions
El resultat de l’estudi consistirà en una llista ordenada de les actuacions seleccionades, segons
l’ordre de prioritat establert a partir d’una metodologia basada en els criteris establerts. Les
actuacions s’agruparan segons grups de prioritat.
6. Annex: Fitxes de cada actuació. Descripció i avaluació
Els annexos del document inclouen tot el material utilitzat per a l’elaboració de l’estudi, així com
una fitxa tècnica per a cada actuació on es descriu en què consisteix, quin problema soluciona i
de quina manera ho fa, quin
resultat obté l’actuació per a cada criteri i en quin grup queda classificada dins la llista ordenada
d’actuacions segons grau de priorització.
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3 CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
3.1 PRINCIPALS MAGNITUDS SOCIOECONÒMIQUES
L’Àmbit B30 té una població d’1 milió d’habitants, distribuïda en el conjunt dels 23 municipis
que l’integren, que tenen una superfície de 485 km2. Destaquen Sabadell i Terrassa, amb més de
200.000 habitants cadascun, i en un esglaó inferior, entre 40.000 i 90.000 habitants, es troben
Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Mollet i Granollers. Altres 5 municipis superen els 20.000
habitants: Martorell, Barberà, Ripollet, Santa Perpètua i Castellar del Vallès.

Municipi

Habitants (2012)

Municipi

Habitants (2012)

Martorell

28.070

Sabadell

207.938

Castellbisbal

12.407

Polinyà

8.106

El Papiol

4.014

Palau‐Solità i Plegamans

14.484

Rubí

74.484

Santa Perpètua de Mogoda

25.606

Terrassa

215.678

Mollet del Vallès

52.242

Castellar del Vallès

23.363

Parets del Vallès

18.492

Sant Quirze del Vallès

18.994

Montmeló

8.830

Sant Cugat del Vallès

84.946

Montornès del Vallès

16.192

Cerdanyola del Vallès

57.892

Vilanova del Vallès

5.062

Ripollet

37.422

Granollers

59.954

Barberà del Vallès

32.436

La Roca del Vallès

10.393

Badia del Vallès

13.563

L’àmbit B30 té 7.000 ha de sòl dedicat a polígons industrials, que representen el 40% del sòl
industrial de l’RMB (30% de sostre). Té 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478
persones.
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Sòl industrial

L’activitat econòmica de l’àmbit té els següents principals referents:
•

La SEAT (11.000 treballadors directes) i tota la indústria de components que gravita al
seu voltant, situats al límit occidental de l’àmbit.

• El Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340
hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del món i està creant al seu
voltant una plataforma científica, tecnològica i empresarial d'escala europea, amb
capacitat per concentrar 40.000 llocs de treball, d'alt valor afegit.
• La Universitat Autònoma de Barcelona, amb el seu Parc de Recerca UAB, amb 30 centres
i instituts de recerca i més de 4.000 investigadors/es. La Universitat Politècnica de
Catalunya amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Esade‐Creàpolis, la Universitat
Internacional de Catalunya, o l'ESDi a Sabadell complementen una notable oferta
universitària.
• El Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal∙lades i on treballen 2.910
persones. A més, hi ha altres centres de recerca que es troben situats, majoritàriament,
als campus universitaris o als parcs científics i tecnològics.
• El CIM Vallès (Centre Intermodal de Mercaderies), un dels quatre que hi ha a Catalunya,
és un equipament per afavorir l'eficiència en la distribució de mercaderies als principals
centres d'activitat econòmica.
•

El Circuit de Catalunya
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•

La gran quantitat d'empreses lligades a la innovació repartides entre els 23 municipis
ubicats al voltant de la B‐30, que sumen més de 6.579 ha. de sòl industrial en 195
polígons d'activitat econòmica.

•

L’Aeroport de Sabadell, situat al sud‐oest de la ciutat, és, juntament amb el de Madrid‐
Cuatro Vientos, el més important en operacions d'aviació general de l'Estat Espanyol,
amb més de 200 aeronaus i superant les 40.000 operacions anuals. Disposa d'una pista
d'aterratge de 1.050 m i d’una plantilla de 500 persones.

3.2 INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT
L’eix viari que articula transversalment l’àmbit és l’autopista AP‐7, amb calçades laterals des de
Rubí fins a Barberà (B‐30). El corredor és lliure de peatge excepte per als moviments entre els
extrems de l’àmbit, Martorell i Granollers/La Roca. A més hi ha els peatges de Mollet C‐33 i les
Fonts C‐16.
Els eixos que comuniquen l’àmbit amb el Barcelonès i amb la resta de Catalunya són el corredor
del Llobregat (A‐2 i B‐23), el corredor central (C‐16 Terrassa‐Sant Cugat‐Barcelona pel Túnel de
Vallvidrera), la C‐58 (Terrassa‐Sabadell‐Cerdanyola‐Barcelona), i el corredor C‐17/C‐33 (La
Garriga‐Parets‐Mollet, Barcelona).
El mapa següent mostra en negre els eixos viaris que formen la xarxa viària bàsica de l’àmbit (on
la majoria d’ells són vies d’alta capacitat) i en gris la resta de xarxa comarcal i local.

Des del punt de vista ferroviari, les línies de rodalies R2, R3, R4 (Renfe) i Línies el Vallès i Baix
Llobregat (FGC) comuniquen la majoria de la població de l’àmbit amb el Barcelonès. També es
disposa d’una línia transversal, l’R8 de Renfe, que comunica l’àmbit transversalment pel
corredor Papiol‐Mollet, tot i que amb una freqüència molt baixa.
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El mapa següent mostra les línies d’FGC del Llobregat i el Vallès en color taronja i la xarxa de
Renfe rodalies en lila.

A més, l’àmbit està servit per diverses línies de transport públic per carretera, que l’enllacen
amb Barcelona o amb estacions ferroviàries:

10
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3.3 MOBILITAT
3.3.1 Mobilitat de persones
A l’àmbit B‐30 es realitzen 500.000 desplaçaments/dia interurbans interns al propi àmbit, i se’n
produeixen 400.000 d’addicionals de connexió amb Barcelona. El repartiment modal és molt
diferent en els dos tipus de relacions: mentre que als desplaçaments interns la quota de
transport públic col∙lectiu(TPC) és del 15%, a les connexions amb Barcelona s’arriba a 46%. El
transport públic col∙lectiu (TPC) el transport de viatgers tant en modes ferroviaris com per
carretera.
VIATGES INTERURBANS EN DIA FEINER,
EN TOTS ELS MODES DE TRANSPORT
(en els dos sentits)

500.000 TOTALS
75.000 TPC (15%)

400.000 TOTALS
180.000 TPC (46%)

Barcelona

Les xifres de mobilitat corresponen a l’enquesta EMQ 2006. Malgrat ser dades antigues, els
volums de desplaçaments en modes mecànics de 2012 són inferiors als de 2006 segons mostra
l’enquesta EMEF, degut especialment a la caiguda del vehicle privat. Per tant, en termes globals
es pot considerar vigent.
Mobilitat a l'RMB (EMEF)
10.000.000
9.000.000
8.000.000

desplaçaments diaris

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

TPC
Vehicle privat

1.000.000

Total modes mecànics
0
2004

2005
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2009

2010
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Les principals relacions es troben a l’àmbit central entre els municipis de Sabadell, Terrassa,
Rubí, Sant Quirze, Cerdanyola, Sant Cugat, Barberà i Castellar.
Mobilitat interurbana en dia feiner, en tots els modes de transport

Els principals fluxos de mobilitat en transport públic són similars als fluxos amb mobilitat total i
estan coberts per les línies d’FGC Vallès i la R4 de Renfe.
Mobilitat interurbana en dia feiner, en transport públic
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La majoria de quotes elevades d‘ús del TPC estan relacionades amb Cerdanyola degut als
estudiants de la UAB. La quota global del transport públic en desplaçaments interns és del 15%
mentre que amb Barcelona és del 46%.
Mobilitat interurbana en dia feiner, quota del transport públic respecte a la mobilitat
motoritzada*

*La mobilitat motoritzada inclou el vehicle privat i el transport públic però no els desplaçaments
a peu i en bicicleta

3.3.2 Dades de demanda del transport públic
El sistema de Renfe Rodalies de Barcelona va transportar 85 milions de viatgers l’any 2012 que
no realitzen desplaçaments interns a la primera corona del sistema tarifari integrat (STI en
endavant) i es troben repartits de la següent manera entre les 6 línies que operen al sistema: R1:
28,1 milions de viatges, R2: 25,1 milions de viatges, R3: 5,4 milions de viatges, R4: 23,7 milions
de viatges, R7: 2,0 milions de viatges i R8: 1,0 milions de viatges. (font: Transmet xifres, ATM)
L’operador FGC va transportar 36 milions de viatgers que no realitzen desplaçaments interns a la
primera corona del STI. Aquests es reparteixen en 28,5 per al metro del Vallès i 7,5 per a la Línia
Llobregat‐Anoia. (font: Transmet xifres, ATM)
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En termes de càrrega de viatgers per trams (usuaris dalt del tren que recorren cada tram d’una
línia) l’entrada a Barcelona més carregada és la del Metro del Vallès, entre peu del funicular i
Sarrià, amb 92.000 viatgers diaris en els dos sentits. La càrrega de línia d’FGC Llobregat‐Anoia és
de 19.400 viatgers/dia a l’altura de Sant Vicenç dels Horts.
La línia R4 entre Cerdanyola i Montcada canalitza 46.800 viatgers/dia i és la segona entrada de
rodalies a Barcelona més carregada després de l’R1 a l’altura de Badalona amb 58.000
viatgers/dia. L’entrada de la R4 al costat Llobregat canalitza 21.300 viatgers/dia mentre que les
línies R2 i R3 a l’entrada pel Besòs presenten càrregues força menors.
MAPA DE CÀRREGA DE LES LÍNIES FERROVIÀRIES

46.800

58.000

92.300

21.300

19.464

37.300

92.300: passatgers/dia en els dos sentits

Els principals corredors de transport públic per carretera que serveixen l’àmbit d’estudi es
representen al següent mapa:
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Línies d’alta demanda (font: Estudi per a l’ATM en el
marc de la revisió del pla de serveis del pdM, 2012)
Corredors d’alta demanda

6

2 3

8
4

7
5
1

Demanda
total 2011
1 Barcelona‐Martorell‐El Palau 650.000
Corredor

2 Corredor de Caldes C‐33

750.000

3 Corredor de Caldes C‐17

950.000

4 Barcelona Sabadell
5 Barcelona ‐ UAB

700.000
690.000

6 Barcelona Parets‐Lliça

430.000

7 Barcelona ‐ Mollet

600.000

8 Barcelona‐Granollers‐Vic

220.000

El corredor de Caldes (ajuntant els busos que circulen pel la C‐33 i els de la C‐17) canalitza més
de 1,5 milions de viatgers anuals i formen el corredor de bus interurbà amb més demanda de
l’RMB. (font: dades de demanda del Transmet Xifres, 2011)
Altres corredors destacats són el Barcelona‐Sabadell amb 700.000 viatg/any, el Barcelona‐UAB
amb 690.000 viatg/any, el Barcelona‐Martorell‐el Palau amb 650.000 viatg/any i el Barcelona
Mollet amb 600.000 viatg/any.
3.3.3 Mobilitat de mercaderies
L’alt nivell d’activitat econòmica de l’àmbit B‐30 genera i atrau una mobilitat de mercaderies
molt important. El corredor AP‐7/B‐30 suporta volums entre 25.000 i 28.000 VP/dia al seu pas
pel Vallès i els trams de la C‐58 i N‐150 entre Sabadell i Terrassa canalitzen un total de 10.000
VP/dia.
Les imatges següents il∙lustren els volums de vehicles pesants que es mouen pel Baix Llobregat i
els dos vallesos, en funció del seu origen/destinació. Les xifres procedeixen de l’ Estudi de
previsió de demanda del corredor Baix Llobregat‐Vallès (TES) i corresponen a 2007, moment de
màxima mobilitat anterior a la crisi econòmica.
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ANÀLISI DE LA MOBILITAT DE VEHICLES PESANTS GENERATS AL VALLÈS
Resta Província de Barcelona: 3.811 VP/dia

Girona i Europa: 3.883 VP/dia

Interns Vallès: 14.389 VP/dia

Maresme: 1.757 VP/dia

Barcelonès: 8.660 VP/dia

Baix Llobregat i Port de Barcelona: 15.639 VP/dia
Tarragona, Lleida i
Espanya: 4.802 VP/dia
Garraf i Alt Penedès: 1.021 VP/dia

Total Generats i Atrets al Vallès: 53.992 VP/dia

Font: Estudi de previsió de demanda del corredor Baix Llobregat‐Vallès (TES, 2008)
ANÀLISI DE LA MOBILITAT DE VEHICLES PESANTS DE PAS PEL VALLÈS

Corredor del Llobregat
Girona: 5.775 VP/dia
Europa: 5.000 VP/dia
Font: Estudi BR

Interns a Catalunya: 555 VP/dia
Origen o Destí fora Catalunya: 1.076 VP/dia
Origen i Desti fora de Catalunya: 2.700 VP/dia

Total de Pas pel Vallès: 15.107 VP/dia

Font: Estudi de previsió de demanda del corredor Baix Llobregat‐Vallès (TES, 2008)

16

Priorització d’actuacions àmbit B‐30

El ferrocarril té un pes residual a la mobilitat de mercaderies de Catalunya, i en particular de
l’àmbit B30. La quota modal del ferrocarril sobre el conjunt de tones de mercaderies que es
mouen a Catalunya s’estimava en 1,9% l’any 2007.
3.3.4 Dades de trànsit
L’àmbit de la B‐30 canalitza el 30% del trànsit total interurbà (veh∙km) de l’RMB i el 15% de
Catalunya.
L’autopista C‐58 és l’eix d’entrada a Barcelona que canalitza un major volum de vehicles. L’any
2010, la IMD en el tram entre Cerdanyola i el nus de la trinitat era de 140.000 veh/dia. Abans de
la caiguda del trànsit deguda a la crisi econòmica, aquesta IMD havia arribat a 160.000 veh/dia.
La mateixa autopista C‐58 canalitza 106.000 veh/dia a l’alçada de l’enllaç de Sabadell centre.
L’altre corredor d’alta demanda de l’àmbit és l’AP‐7/B‐30. La IMD de l’AP‐7 és de 102.000
veh/dia en el tram entre Rubí i Castellbisbal i de 109.000 veh/dia a l’altura de Montmeló.
Els altres dos eixos de gran demanda que vertebren l’àmbit del grup B‐30 són la C‐59 amb una
IMD de 52.000 veh/dia en el tram entre Palau‐Solità i l’AP‐7 i la C‐17, amb una IMD de 80.000
veh/dia a l’alçada de Lliçà.
MAPA DE TRÀNSIT DE L’RMB (font: TES/ATM)
IMD VT 2010 (vehicles/dia)

80.000 v/d

109.000 v/d
52.000 v/d
106.000 v/d

141.000 v/d
102.000 v/d

El corredor de l’AP‐7 és el principal canal de trànsit de vehicles pesants de Catalunya. El tram
entre Rubí i Castellbisbal és el més carregat, amb 26.700 VP/dia que representen un 26% del
trànsit total del tram (aquest percentatge acostuma a estar entre el 5% i el 15%). El trànsit de
pesants a l’altura de Montmeló és de 13.200 VP/dia (un 12% del total)
La IMD de pesants als altres punts de l’àmbit és força inferior: 7.200 VP/dia a la C‐58 entre
Cerdanyola i Barcelona, 5.141 vehP/dia a la C‐58 a l’altura de Sabadell centre, 4.900 VP/dia a la
C‐59 al tram sud de Palau‐Solità i 6.900 VP/dia a la C‐17 a l’alçada de Lliçà.
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MAPA DE TRÀNSIT DE VEHICLES PESANTS DE L’RMB (font:ATM)
IMD VP 2010 (veh/dia)

6.900 v/d

13.200 v/d
4.900 v/d
5.141 v/d

7.200 v/d
26.700 v/d
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4 DIAGNOSI: DÈFICITS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT
4.1 XARXA FERROVIÀRIA DE MERCADERIES I TRANSPORT PÚBLIC
Dèficits detectats en els sistema de transport públic:
1. Freqüències ferroviàries insuficients
Les línies de rodalies radials amb Barcelona tenen freqüències a l’hora punta entre 5 exp/h i 8
exp/h per sentit a excepció de la línia R3 que, en no tenir via doble, només pot oferir
freqüències de 2 exp./h i sentit.
La línia transversal R8 només disposa d’1 exp/h per sentit.
La imatge següent mostra l’oferta de servei per línies ferroviàries a l’RMB:
Expedicions en hora punta per sentit (8:00-9:00)

R3

R4

8 exp/h
R2

6 exp/h

6 exp/h
2
5
exp/h exp/h
10 exp/h

10 exp/h

R8

8 exp/h

1 exp/h
R1

6 exp/h
20 exp/h

6 exp/h

8 exp/h

Les línies R3 i R8 presenten
oferta molt inferior a la resta

2. Dèficit de capacitat ferroviària
La línia del metro del Vallès, tot i oferir 20 exp./h i sentit entre Sant Cugat i Barcelona, presenta
problemes de capacitat a les hores punta.
La línia canalitza diàriament 90.000 viatgers en els dos sentits en el tram d’entrada a Barcelona
(entre les estacions de Peu del Funicular i Sarrià) i és l’eix ferroviari amb major càrrega d’entrada
a Barcelona. (l’R4 presenta càrregues de 46.000 viatgers/dia i 21.000 viatgers/dia als costats
Cerdanyola i Molins de Rei, respectivament)
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Mapa de càrregues de la línia del Vallès

21.016 pax/dia (Sant Quirze-UAB)
19.162 pax/dia (Les Fonts-Rubí)
30.488 pax/dia (Rubí-HG)

35.433 pax/dia (Bellaterra-Sant Joan)

83.585 pax/dia (Sant Cugat-Vdx)

92.329 pax/dia (Sarrià-Peu del Funicular)

157.730 pax/dia (Provença-Gràcia)
(màxim de la línia)

Dèficit de capacitat a la línia del Vallès
en el tram Gràcia – Plaça Catalunya

3. Dèficit de comunicació ferroviària interna
La xarxa ferroviària de rodalies de l’RMB està concebuda amb un model radial, on les línies
connecten els principals nuclis de la regió amb Barcelona.
L’R8 és l’única línea perimetral que connecta municipis de la segona i la tercera corona. Tot i que
la línia travessa altres línies radials (FGC Baix Llobregat, FGC Vallès, R4, R3, R2) només permet
l’intercanvi a les estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. A banda, l’estació de
Sant Cugat/Volpelleres permet l’intercanvi tot i que les dues estacions es troben a una distància
a peu de 650 m.
Un increment d’expedicions de l’R8, combinat amb un bon sistema d’intercanviadors, faria que
molts desplaçaments interns de l’àmbit B‐30 reduïssin sensiblement el seu temps de viatge, de
manera que es millorarien connexions entre municipis com Sabadell‐Martorell o Terrassa‐
Granollers.
DÈFICIT D’INTERCANVI ENTRE EL CORREDOR R8 I LES LINIES RADIALS

Intercanviadors inexistents
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Connexions ferroviàries deficients dins de l’àmbit (1/2)

R4 / FGC
Sabadell
Terrassa
Rubí

Connexions ferroviàries deficients dins de l’àmbit (2/2)

R4 / FGC

R2/R8

R3

Sabadell

Granollers

Parets

Terrassa

Mollet

Rubí

Montmeló

Sant Quirze

Sant Quirze

Barberà

Barberà

*

Santa
Perpètua

R8
R8

UAB

Martorell

Sant Cugat
Martorell

* Han de fer l’intercanvi a
Montcada que implica una
pèrdua de temps important

* Han de fer tota la volta per
la R4 creuant Barcelona

4. Municipis sense ferrocarril amb dèficit de transport públic
Al grup B‐30 hi ha 8 municipis que no disposen d’estació ferroviària. En alguns casos es
complementa amb una bona connexió en autobús (com en el cas de l’eix de Caldes) però en
altres es considera que caldria fer actuacions per a millorar‐ne l’accessibilitat.

Castellar

Palau Solità

Polinyà

La Roca

Vilanova
Montornès

Sta.
Perpetua

Ripollet

5. Temps de viatge amb Barcelona millorable
Els problemes que fan que el temps de viatge en TPC amb Barcelona sigui millorable són
principalment:
•

Dèficit d’oferta d’expedicions: com menor sigui l’oferta, major serà el temps mitjà
d’espera i per tant major serà el temps total de desplaçament.

•

Recorreguts poc eficients: si el recorregut fa massa volta o té un nombre excessiu
d’estacions/parades, el temps de viatge es veu perjudicat

•

Problemes externs: si la xarxa viària està congestionada i el transport públic per
carretera no disposa de plataformes reservades, el temps de viatge en autobús es
veu perjudicat.

6. Àmbits amb oferta de transport públic millorable
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Es detecten àmbits de l’àmbit B‐30 que no disposen d’oferta de transport públic o que sí que en
disposen però que per la seva importància estratègica d’activitat econòmica, aquesta oferta es
considera insuficient o millorable. Alguns exemples d’àmbits amb oferta de transport públic
millorable són:
− Seat
− Polígon de Can Salvatella
− Zona nord de Rubí
− Barris Nord Terrassa
− Zona nord Sabadell
− UAB
− Futur desenvolupament del Parc Alba
7. Accessibilitat al TAV i l’aeroport
Es considera que l’àmbit B30, amb més d’1 milió d'habitants, ha d’estar ben connectat amb les
infraestructures que permeten la mobilitat de llarga distància com són l’aeroport i les estacions
de TAV.
Actualment només hi ha AVE a Sants però cal preveure que la futura estació de la Sagrera serà la
més accessible per la major part de municipis de la B30. Caldrà doncs preveure‐hi una bona
connexió.
Pel que fa a l’aeroport, el seu dèficit de connexió ferroviària és global i no afecta només als
municipis de la B30. Caldrà preveure bona connexió amb Sants, d’on surten els trens que
connecten amb l’aeroport.
8. Dèficit del sistema de corones tarifàries
El model tarifari de la Regió metropolitana de Barcelona està concebut des d’un punt de vista
radial al voltant d’una primera zona a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta concepció fa
que en relacions perimetrals s’hagin de validar més zones que en desplaçaments radials, tot i
recórrer la mateixa distància.
En el cas del Grup‐B‐30, un usuari de l’R8 que viatgi de Martorell a Granollers ha de validar 5
zones per a recórrer 45 km mentre que un viatge entre Mataró i Sant Boi valida 3 zones
recorrent una distància similar. Caldria abordar‐ho des de un punt de vista global de la tarificació
en relacions internes al grup B‐30 enlloc d’una tarifa especial a la R8 per no perjudicar el bus
interurbà.
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Algunes relacions entre municipis de l’àmbit B‐30 són de 5 zones (ex: Martorell‐Granollers) i moltes són de 4

3D

Granollers

3C

Martorell

9. Transport de Mercaderies
Actualment la quota modal de transport de mercaderies en ferrocarril és gairebé nul∙la (1,9% a
tot Catalunya). El grup B30 es troba ubicat al marge de l’autopista AP‐7, principal eix per al
trànsit de camions de Catalunya, i no disposa de cap terminal intermodal per a traspassar les
mercaderies de la carretera al ferrocarril amb via d’ample UIC. D’aquesta manera, és molt difícil
la sortida de mercaderies en tren cap a Europa i la resta d’Espanya.
La logística és una activitat plenament complementària a la de manufactura industrial com ho és
la R+D: sense logística no hi pot haver producció. En aquest context el corredor de l’Eix
mediterrani té una especial significació perquè possibilita la internacionalització i redueix els
costos de transport de les mercaderies.
La logística, vinculada estretament al port de Barcelona, és una peça clau del territori B‐30,
especialment a l’àmbit de la Riera de Caldes.
L’eix Mediterrani és la via que obre les portes a una major connectivitat. La interconnexió
intermodal carretera‐ferrocarril dependrà de que la gestió de la logística tingui articulada una
proposta territorial i una gestió integrada coherent des de la CIM‐Vallès a Santa Perpètua de
Mogoda fins a la futura terminal de la Llagosta. Per altra part, la DGU i els dos municipis estan
posant en marxa el Pla director de logística entre Santa Perpètua i La Llagosta, que donarà el
tret de sortida d’uns nous espais que permetin crear un autèntic clúster de logística.

4.2 TRANSPORT PRIVAT
Dèficits detectats a la xarxa viària:
1. Congestió
L’àmbit del grup B30 té una posició central dins l’RMB i incorpora diversos punts d’accés a
Barcelona. Aquests fets fan que sigui un àmbit amb elevades intensitats de vehicles al llarg de la
seva xarxa viària. Això es tradueix en punts de congestió importants, entre els que destaquen:
1. Entorn del nus viari entre les vies C‐58, AP‐7, B‐30 i N‐150
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C‐58 Tram Sabadell‐Terrassa
AP‐7 Tram Rubí‐Papiol
B‐30 Tram C‐58 ‐ UAB
B‐30 Tram Sant Cugat
N‐150 Sabadell‐Terrassa
N‐150 Cerdanyola‐Sabadell
C‐1413 intersecció a Castellbisbal
C‐1413 pas per Rubí
B‐124 Entrada a Sabadell des de Castellar
C‐58 Accés Sant Quirze Nord
B‐140 Sabadell ‐ Santa Perpètua
Sortida polígon El Pla
Eix de Caldes amb el corredor C‐33/C‐17
C‐17 Tram Parets ‐ Lliçà.

6
2 11

15

10
12

1
9

14

7
4

5

3
8

13

Als quadres explicatius de les actuacions situats als capítols 5.3 i 5.4 es detallen els problemes de
congestió aquí esmentats i com les actuacions en estudi ajuden a solucionar‐los.
2. Vehicles de pas pel casc urbà de municipis
Un altre dels problemes detectats a la xarxa viària és el del trànsit de pas per l’interior de nuclis
urbans. Aquest trànsit consisteix en vehicles que, per desplaçar‐se entre dos municipis, n’han de
travessar un tercer provocant‐li molèsties de soroll, contaminació i congestió viària. Els casos
considerats per al grup B30 són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sant Quirze. C‐1413a
Sant Quirze. Nord Sud per evitar congestions a la C‐58
Vehicles de pas per Rubí per la C‐1413
Mollet. Camions procedents d'AP‐7 per a anar a polígons del sud i de
Martorelles
Molins de Rei. Camions procedents del Nord que han de fer la volta
Pas per Barberà de vehicles de Badia
Pas per Sabadell de vehicles de Sant Quirze
Pas per Sabadell de vehicles procedents de Castellar
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7
2

4

6
1

3

5

3. Connectivitat a la xarxa viària d’alta capacitat
La connectivitat a la xarxa viària d’alta capacitat és un dels aspectes clau per al funcionament
eficient de la xarxa de transport per carretera. Aquests dèficits de connectivitat provoquen
distorsions a la xarxa comarcal i local, excés de trànsit a l’interior dels municipis i excés de temps
de viatge i de longituds recorregudes. Els casos considerats per al grup B30 són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Papiol (Accés AP‐7)
Castellbisbal (Accés AP‐7)
Granollers (Accés AP‐7 sense peatge)
La Roca (Accés AP‐7 sense peatge)
Santa Perpètua de Mogoda (Accés AP‐7)
Sant Quirze. Accés C‐58 STQ centre
Montmeló (Accés a AP‐7, C‐33 i C‐17)
Parets del Vallès (Accés C‐33)
Accés des de la C‐58 a la B‐30/AP‐7 en direcció a la UAB des de Badia del Vallès
Sortida de la B‐30 a la carretera de la UAB

3
4
10
8
7

5

6
9

2
1

4. Dèficit de connectivitat interna
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Entre els dèficits de connectivitat interna es considera la manca de connexió directa entre els
polígons del costat est del Ripoll.

1

5. Disfuncions provocades pel peatge
Els peatges condicionen la mobilitat, provocant disfuncions en el trànsit. Els usuaris utilitzen
itineraris alternatius per evitar les barreres de peatge Aquests itineraris alternatius no estan
concebuts per absorbir aquest excés de trànsit i hi apareixen congestions. Els casos considerats
per al grup B30 són:
1. Vehicles que utilitzen la C‐1413 entre Rubí i Sant Andreu de la Barca
2. Des de Martorell: vehicles que baixen fins a Sant Vicenç dels Horts a fer el canvi de
sentit
3. Vehicles que entren a Granollers per evitar el peatge de la Roca
4. Connectivitat interna de l'àmbit B‐30 amb peatge: Peatge de Martorell
5. Connectivitat interna de l'àmbit B‐30 amb peatge: Peatge de la Roca
6. Vehicles de que utilitzen la C‐58 per accedir a l’AP‐7 des de i cap a Barcelona enlloc
de la C‐33

La Roca
0,80 €

Les Fonts
1,39 €

Mollet
1,61 €

Martorell
2,35 €

Túnel Vallvidrera
4,20 €

Mollet: nom de la barrera de peatge
4,20 €: Tarifa de turismes sense descomptes en dia
feiner (en hora punta en els Túnels de Vallvidrera)
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3

4

5

1

2

6. Ocupació del sòl
En la planificació de futures infraestructures hi poden haver contradiccions en les propostes dels
diferents instruments de planejament. Així, pot ser que una mateixa via sigui plantejada amb
diferents traçats al Pla Territorial de Barcelona (PTMB) i al Pla General d’Infraestructures i
Serveis de Mobilitat de Catalunya (PGI). Això pot provocar un excés de reserva de sòl que pot
condicionar les previsions de creixement urbanístic del municipi afectat. A més, es planteja la
possibilitat de racionalitzar l’ocupació de l’espai en nusos viaris com el de l’AP‐7/C‐58, on
l’elevat nombre de ramals d’accés provoca un excés d’ocupació. Els casos a l’àmbit B30 són:
1. Reserva viària de l'autovia del marge esquerre del Besòs
2. Enllaç de la C‐58 i l'AP‐7 a Barberà. Ocupació poc racional de l'espai.
3. Reserva de sòl per a la Via interpolar a Santa Perpètua
7. Seguretat i salut
Els principals problemes de seguretat a la xarxa viària del grup B‐30 que s’han detectat són:
4. Accidentalitat a l'enllaç Sant Quirze nord (C‐58)
5. Accidentalitat polígons del Ripoll
6. Sortida de l'AP‐7 per l'esquerra cap a la C‐17

4

1

3
5
2
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Un altre aspecte que cal tenir en compte és la problemàtica de la recomanació europea sobre
transport de mercaderies perilloses que protecció civil ha convertit en directriu i que obliga
separar les noves edificacions a més de 500 metres dels eixos de transport (els edificis existents
no es veuen afectats). L’àmbit del grup B‐30 s’hi veurà especialment afectat i caldrà analitzar
l’abast de l’impacte i es sol∙licitarà a la Direcció General que revisi aquesta directriu.
Per altra part molts municipis de l’àmbit tenen alts nivells de vulnerabilitat als efectes de
contaminació atmosfèrica i amb importants episodis greus d’excés de contaminació en gran
mesura degut a la mobilitat. Caldria implementar mesures de gestió de la mobilitat per motius
de protecció de l’atmosfera i prioritzar les inversions en transport públic.
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5 SELECCIÓ PRELIMINAR D’ACTUACIONS
A partir de la diagnosi, dels Plans i de les aportacions dels municipis de l’àmbit, es realitza una
selecció preliminar de les actuacions que es volen avaluar.

5.1 ACTUACIONS PREVISTES ALS PLANS D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
A l’àmbit B30 estan vigents diversos Plans d’infraestructures i serveis.
•

El Pla General d’infraestructures i serveis de Catalunya (PGI), amb horitzó 2026, que
inclou infraestructures viàries i ferroviàries al conjunt de Catalunya

•

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), amb horitzó 2026, que desenvolupa
les propostes del PGI a l’RMB.

•

El PDI de l’ATM, amb horitzó, 2020, que inclou infraestructures de transport públic a la
Regió Metropolitana de Barcelona. Totes estan incloses al PGI 2026.

•

El Pla de Rodalies del Ministeri de Foment, amb horitzó 2015, que inclou
infraestructures ferroviàries d’ADIF a l’àmbit de Rodalies. Totes estan incloses al PDI
2020.

5.1.1 PLANS D’INFRAESTRUCTURES
Actuacions viàries previstes al PGI 2026
Carretera

Actuació

Pressupost
(Milers
d'Euros)

Administració

33.900

MIFO

A‐2

Enllaç entre l'autovia A‐2 i l'autopista AP‐7 a
Castellbisbal

A‐7

Vilafranca del Penedès‐Abrera

MIFO

B‐40

Olesa‐Viladecavalls (tram que manca
d'Abrera‐Terrassa)

MIFO

B‐40

Terrassa‐Granollers

Observacions

MIFO

Nou tram d'autopista Martorell (Can Amat)‐
Vacarisses

115.000

Generalitat/
MIFO

C‐58

Calçades laterals Barberà‐Terrassa

118.000

Generalitat

B‐500

Badalona‐Mollet (autopista de la Conreria)

335.000

Generalitat

C‐59

Desdoblament entre Sta. Perpètua i Caldes

120.000

Generalitat

Via del marge esquerre del Besòs: Granollers
‐ St. Fost

80.000

MIFO

Via del marge esquerre del Besòs: St. Fost ‐
St. Adrià

75.000

MIFO

B‐224

Condicionament: inclou variants de Vallbona
i Piera

80.000

MIFO

C‐17

Nova autovia entre Parets i La Garriga. Eix de
la riera del Tenes

60.000

Generalitat

Ronda Oest de Sabadell: tram entre N‐150 i
Ronda del Vallès

20.000

Generalitat

C‐35

C‐35 Molins de Rei‐Sant Celoni (Via
interpolar) (*)

140.000

Generalitat

C‐35

Nova carretera Granollers‐Cardedeu. Fase 1

21.000

Generalitat

Soterrament Ronda Nord de Granollers

18.193

Generalitat

Ronda Est de Sabadell

Generalitat

Desdoblament Sabadell‐Castellar

Generalitat

Ronda Est de Terrassa

Generalitat
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Carretera

Actuació

Pressupost
(Milers
d'Euros)

Via de Cornisa: tram Sant Cugat‐Cerdanyola

Administració

Observacions

Generalitat

Actuacions en transport públic previstes al PDI (2020), que inclouen les del Pla de Rodalies 2015
Xarxa

Actuació

Pressupost
pendent
(Milers
d'Euros)

Administració

FGC

Perllongament FGC Terrassa Rambla‐Can
Roca

302.600

Generalitat

FGC

Perllongament FGC Sabadell Can Feu‐Ca
n'Oriac

322.400

Generalitat

FGC

Cua de maniobres Pl Catalunya

75.000

Generalitat

FGC

Pl. Catalunya ‐Vallès pel Túnel d'Horta
Ferroviari

158.300

Generalitat

Tramvia

Nova línia UAB‐Cerdanyola‐Montcada

158.300

Generalitat

3.164.400

MIFO

ADIF

Línia orbital ferroviària (LOF)

ADIF

Duplicació Montcada‐Vic

650.000

MIFO

ADIF

Túnel de Montcada

185.000

MIFO

ADIF

Estació de Can Boada (Terrassa)

12.900

MIFO

ADIF

Estació de Can Llong (Sabadell)

12.900

MIFO

FGC

Nova estació FGC a Rubí

‐

Generalitat

FGC

FGC Ramal i estació de Can Amat
(compatible amb futura variant)

32.200

Generalitat

FGC

FGC Aparcaments d'intercanvi: Martorell
Enllaç (88), Martorell Central (438), Sant
Quirze (897), Hospital General (190), Mira‐
sol (50), Valldoreix (486), Les Planes (320)

32.735

Generalitat

ADIF

Renfe Aparcaments d'intercanvi: Granollers
Centre (348), Granollers Canovelles (80),
Barberà del Vallès (286), Parets (86)

3.668

MIFO

ADIF

Intercanviadors i noves estacions a la línia
R8 Granollers‐Martorell: Hospital General,
Volpelleres, Centre Direccional, Barberà,
Baricentro, Santa Perpètua

77.000

MIFO

ADIF

Nou edifici a l'estació de Martorell de l'ADIF

30.000

MIFO

ADIF

Plataforma reservada a l'Eix de Caldes. 1ª
Fase: construcció de carrils bus en els punts
més crítics de l'eix

15.000

MIFO

Viària

Trams de carril bus: UAB (AP‐7), Terrassa‐
Les Fonts‐Rubí, Barberà‐Sabadell (N‐150),
Sabadell (B‐124), Palau‐Solità (C‐59),
Granollers (BV‐1432), Mollet (C‐59)

25.000

MIFO,
Generalitat

Viària

Aparcaments de dissuasió a terminals i
parades de bus . Palau‐Solità (2) i Parets (1)

1.000

Generalitat

Observacions

Altres actuacions en transport públic incloses al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2026)
Xarxa

Actuació

Pressupost
pendent
(Milers
d'Euros)

Administració

FGC

Perllongament a la línia de Sabadell del
Metro del Vallès fins a Castellar del Vallès

Generalitat

FGC

Perllongament a la línia de Terrassa del
Metro del Vallès fins a Matadepera

Generalitat

ADIF

Increment del nombre de vies entre
Sabadell i Cerdanyola

MIFO

ADIF

Interconnexió de les vies Barcelona‐Vic i
Barcelona‐Girona a les Franqueses

MIFO

Tren‐
Tramvia

Nova línia de tren‐tramvia entre Sabadell i
Granollers. Nova línia de tren‐tramvia entre

Observacions

Generalitat
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Xarxa

Actuació

Pressupost
pendent
(Milers
d'Euros)

Administració

Observacions

aquestes dues poblacions que queda
connectada a la xarxa principal d’FGC a
Sabadell, de forma que es poden donar
serveis entre Terrassa i Granollers

En relació a infraestructures especifiques per al transport de mercaderies, el document de
referència és l’anomenada “Agenda Catalana del Corredor Mediterrani”, que inclou un calendari
realista de les actuacions previstes al planejament d’infraestructures, amb els volums d’inversió
següents:
ESTIMACIÓ INVERSIÓ MIFO A CATALUNYA: 7.000 M€
INVERSIÓ GLOBAL AGENDA CATALANA: 5.803 M€
REPARTIMENT DE LA INVERSIÓ AL LLARG DEL TEMPS:
Curt termini (en servei 2015):
1.112 M€ (19 %)
Mig termini (en servei 2020):
2.788 M€ (48 %)
Llarg termini (en execució 2020‐2030): 1.903 M€ (33 %)
REPARTIMENT DE LA INVERSIÓ EN FUNCIÓ DE L’ÚS PRIORITARI DE LA INFRAESTRUCTURA:
Passatgers: 2.059 M€ (35%) (*)
Mercaderies: 3.744 M€ (65 %)
(*) Aquest cost no inclou les inversions previstes al Pla de Rodalies ni al futur Pla de Regionals pendent, així
com tampoc les actuacions d’integració urbana.
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Les actuacions clau a l’àmbit B‐30 són la connexió en ample UIC a La Llagosta, prevista per 2015,
i la nova línia d’ample UIC Castellbisbal‐Mollet, prevista per 2030. L’Associació B30 reclama el
compliment de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani.
5.1.2 PLANS DE SERVEIS
Pel que fa a les línies d’autobús, l’aspecte més rellevant del Pla de Serveis de la Generalitat és la
proposta de serveis directes, aprofitant les noves plataformes prioritàries per a autobús
previstes al PDI. Recentment, aquesta proposta s’ha materialitzat amb l’esquema de serveis
exprés.cat, del que ja se n’ha implantat quatre línies. Altres quatre línies, encara no implantades,
que afecten a municipis de l’àmbit B30, són les següents:
Actuacions de la xarxa Exprés.cat que afecten a l’àmbit B30
Xarxa
Viària
Viària
Viària
Viària

Actuació
e-15: Sabadell-Granollers-Mataró (Xarxa
exprés.cat)
e-17: Barcelona-Mollet-Parets-Bigues
e-18: Barcelona-Mollet
e-19: Barcelona-Polinyà-Sentmenat
(Xarxa exprés.cat)

Pressupost
(Milers
d'Euros)

Administració

Observacions

-

Generalitat

-

-

Generalitat
Generalitat

-

-

Generalitat

-

xarxa Exprés.cat
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Per altra banda, el nou esquema de rodalies de Renfe proposat pel PTVC i pel Pla de Rodalies del
MIFO tenen una incidència molt important a l’àmbit B30, especialment per l’extensió del servei
transversal que proposa, configurant una nova R5, en el marc de 5 noves línies:
o R1. Sant Vicenç de Calders–Barcelona Catalunya–Maçanet de la Selva per la costa, que
agrupa les actuals R1 i R2 Sud: Sant Vicenç de Calders–Vilanova i la Geltrú–Castelldefels–
Barcelona–Mataró–Calella–Blanes–Maçanet de la Selva
o R2. Sant Vicenç de Calders–Barcelona Aragó–Maçanet de la Selva per l’interior, que
incorpora les actuals R4 Sud i R2 Nord: Sant Vicenç de Calders–Vilafranca del Penedès–
Martorell–Barcelona–Granollers–Sant Celoni–Maçanet de la Selva.
o R3. L’Hospitalet de Llobregat–Barcelona Aragó–Vic, que es correspon amb l’actual R3,
però que circuli per Passeig de Gràcia en lloc de per Plaça Catalunya i pel Ramal Aigües.
o R4. Aeroport–Barcelona Catalunya–Sabadell–Terrassa–Manresa, que assumeix la unió
entre les actuals R4 Nord i R10.
o R5. Línia circular. Granollers–Cerdanyola del Vallès–Molins de Rei–Barcelona Aragó–
Cerdanyola del Vallès–Martorell + línia transversal equivalent a l’R8 actual
Amb aquest nou esquema de línies de rodalia a la xarxa ADIF, es proposa el següent nombre
d’expedicions, per cada tram i servei.
Serveis proposats per a la rodalia de Renfe Operadora, per sentit en hora punta. Font: PTVC

Nomenclatura segons PTVC

R1
R2
R3
R4
R5

La línia circular prevista que complementarà l’actual R8 tindrà l’esquema següent:
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Esquema simplificat del servei circular de la R5 proposat pel PTVC. Font: elaboració pròpia
Sant Cugat

Martorell

Molins de Rei

Línia R5
Circular

Granollers

Cerdanyola

BCN Sagrera

BCN Sants

Aquesta nova línia permetrà un enllaç més directe amb l’estació de Sants i indirectament gràcies
a això, una millor connexió amb l’Aeroport de Barcelona.

5.2 CRITERIS PER A LA PRESELECCIÓ D’ACTUACIONS
La preselecció d’actuacions que seran sotmeses a priorització tindrà un caràcter pragmàtic i per
tant exclou volgudament les actuacions de cost molt alt i que, tot i que formen part del
planejament d’infraestructures vigent, en converses amb les administracions titulars s’ha
constatat que no són viables a curt i mitjà termini. Són les següents, pràcticament totes les
previstes al PGI:
Actuacions viàries previstes al PGI 2026, descartades de la llista d’actuacions preseleccionades
Carretera

Actuació

Pressupost
(Milers
d'Euros)

Administració

A‐7

Vilafranca del Penedès‐Abrera

MIFO

B‐40

Sabadell‐Granollers

MIFO

Nou tram d'autopista Martorell (Can
Amat)‐Vacarisses

115.000

Generalitat/Estat

B‐500

Badalona‐Mollet (autopista de la Conreria)

335.000

Generalitat

C‐59

Desdoblament entre Sta. Perpètua i Caldes

120.000

Generalitat

Via del marge esquerre del Besòs:
Granollers ‐ St. Fost

80.000

MIFO

Via del marge esquerre del Besòs: St. Fost ‐
St. Adrià

75.000

MIFO

Nova autovia entre Parets i La Garriga. Eix
de la riera del Tenes

60.000

Generalitat

C‐17

Ronda Est de Sabadell

Generalitat

Desdoblament Sabadell‐Castellar*

Generalitat

Ronda Est de Terrassa

Generalitat

Via de Cornisa: tram Sant Cugat‐Cerdanyola

Generalitat

Observacions

*Sí que es preveu el desdoblament de la B‐124 en el tram de connexió amb la futura Ronda nord de Sabadell però es descarta el desdoblament de la carretera sencera ja que la
via ha experimentat un fort decreixement del trànsit en els darrers anys (16% des de 2008)

Actuacions en transport públic previstes al PDI (2020) i al Pla de Rodalies 2015, descartades de la
llista d’actuacions preseleccionades
Xarxa

Actuació

FGC

Pl. Catalunya ‐Vallès pel Túnel d'Horta
Ferroviari

ADIF

Línia orbital ferroviària (LOF)

Pressupost
pendent
(Milers
d'Euros)

Administració

158.300

Generalitat

3.164.400

MIFO

Observacions
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Viària

Trams de carril bus amb caràcter urbà com
per exemple el carril bus a l’N‐150 entre
Barberà i Sabadell

MIFO,
Generalitat

Altres actuacions en transport públic incloses al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2026),
descartades de la llista d’actuacions preseleccionades
Xarxa

Actuació

Pressupost
pendent
(Milers
d'Euros)

Administració

FGC

Perllongament a la línia de Sabadell del
Metro del Vallès fins a Castellar del Vallès

Generalitat

FGC

Perllongament a la línia de Terrassa del
Metro del Vallès fins a Matadepera

Generalitat

ADIF

Increment del nombre de vies entre
Sabadell i Cerdanyola

MIFO

ADIF

Interconnexió de les vies Barcelona‐Vic i
Barcelona‐Girona a les Franqueses

MIFO

Tren‐
Tramvia

Nova línia de tren‐tramvia entre Sabadell i
Granollers. Nova línia de tren‐tramvia entre
aquestes dues poblacions que queda
connectada a la xarxa principal d’FGC a
Sabadell, de forma que es poden donar
serveis entre Terrassa i Granollers

Observacions

Generalitat
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5.3 LLISTA D’ACTUACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC I XARXA FERROVIÀRIA DE MERCADERIES
Així, la llista definitiva d’actuacions preseleccionades de transport públic és la següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

XFM01: Impuls de l’Eix mediterrani i connectar la terminal de La Llagosta en ample UIC
TP01a: Incrementar freqüències R8
TP01b: Implementar l'oferta a l'R8 i la línia “llaç” Martorell‐Granollers per BCN previstes
al PTVC
TP02: Repensar corones tarifàries aprofitant T‐Mobilitat, trencant el model radial
TP03: Intercanviador de Barberà
TP04: Intercanviador d’Hospital General
TP05a: Intercanviador de Volpalleres. Desplaçar l'estació de Renfe
TP05b: Intercanviador de Volpalleres. Autobús llançadora
TP06: Intercanviador de Martorell. Acabar
TP07: Intercanviador R3/R8/Bus Sta. Perpètua
TP08: Estació Baricentro
TP09: Nova estació Sta. Perpètua
TP10: Nova estació P&R Circuit Montmeló
TP11: Nova estació Can Llong (R4)
TP12: Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud FGC
TP13: Nova estació Can Salvatella
TP14: Nova estació de Rubí de FGC
TP15: Perllongament FGC Terrassa
TP16: Perllongament FGC Sabadell
TP17: Túnel de Montcada
TP18: Antena d'FGC i nova estació a Can Amat
TP19: Augment de capacitat i millora de freqüències al tram Gràcia‐Pl Catalunya del
Metro del Vallès
TP20: Desdoblament R3 Montcada‐La Garriga (Començar pels trams més econòmics)
TP21: Plataforma reservada Eix de Caldes
TP22: Plataforma reservada Eix Montcada‐UAB (previ al tramvia)
TP23: Completar el desplegament del programa exprés.cat de línies de bus interurbà i
millorar l’oferta de la línia E3
TP24: Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més altres nous serveis de bus
proposats al PMU de la UAB
TP25: Aparcaments dissuasoris a la Xarxa FGC: Sant Quirze, Hospital General, Martorell
enllaç, Martorell Central, Terrassa Can Roca
TP26: Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà, Granollers‐Canovelles,
Granollers centre, Parets
TP27: Aparcaments de dissuasió en parades de bus: Palau‐Solità i Parets Perpètua

Tot seguit s’exposa un mapa amb les actuacions, una taula que inclou una descripció de cada
actuació basada en la diagnosi i una taula que mostra quins dèficits contribueixen a millorar les
actuacions seleccionades.
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Codi

Nom Actuació

Titularitat

Diagnosi

Descripció de l'actuació

XFM01

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

MIFO

El conjunt de municipis que formen la B‐30 engloben el 40% del sòl industrial de l’RMB. La terminal intermodal de la
Llagosta connectada amb el corredor mediterrani seria una porta de sortida de la producció industrial d’aquest
àmbit cap a Europa.

L’actuació consisteix en connectar la terminal actual de la Llagosta amb el corredor mediterrani a Mollet i condicionar
els accessos viaris de la terminal.

TES

L’R8 és l’única línia del servei de rodalies de Barcelona que no connecta amb la capital catalana. És una línia que
connecta el centre de Martorell amb el centre de Granollers en 40 minuts (competitiva amb el cotxe, que tarda 37
min en hora vall en efectuar el mateix recorregut; passant per Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, Mollet i
Montmeló). La línia té una freqüència d’1 tren/hora (16 trens/dia) i és la més baixa de totes les línies de rodalies de
Barcelona, que tenen ofertes entre 5 i 8 exp./h, a excepció de l’ R3. Dades del Transmet‐xifres: 1 Milió de viatgers
l'any 2012, que representa 3.500 usuaris/dia (112 per expedició). Això implica 0,43 pax/veh∙km (R2 0,6 pax/veh∙km,
R3= 0,65 pax/veh∙km).

L’actuació consisteix en incrementar el nombre d’expedicions d’aquesta línia. Es proposa començar per 3 o 4 trens a les
hores punta i mantenir una expedició la resta del dia. Es proposa fer una campanya d’enquestes per identificar els
perfils d’usuaris i beneficiar‐los al màxim. Es podria plantejar utilitzar trens més petits per a minimitzar els costos
d’explotació.

TES

L’R8 és l’única línia del servei de rodalies de Barcelona que no connecta amb la capital catalana. És una línia que
connecta el centre de Martorell amb el centre de Granollers en 40 minuts i amb una freqüència de pas de 1
tren/hora. A més, actualment no hi ha connexió directa en ferrocarril entre els municipis de la B‐30 i l’eix del
Llobregat o el Barcelonès sud i l’anterior línia R7 que connectava Martorell‐Sant Cugat‐Cerdanyola‐Sants ja no es
troba operativa i actualment només enllaça Cerdanyola Universitat amb Sant Andreu Arenal. La connexió en
transport públic del Grup B‐30 amb l’aeroport i l’AVE ha de passar per Barcelona. Conseqüentment, es considera
necessària una millora en l’accés a les estacions de Sants i Sagrera (futur).

L’actuació consisteix en la implantació de 2 de les propostes del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya en referència
a l’esquema de serveis de Renfe rodalies. La primera és l’augment de l’oferta d’expedicions de la línia R8. La segona és
la posada en servei d’una nova línia circular de rodalies que connectaria Granollers i Martorell passant per Barcelona i
fent una forma de llaç que donaria servei a l’eix R8 Rubí‐Cerdanyola. L’itinerari (sortint de Granollers) seria el següent:
començaria pel tram Granollers‐Castellbisbal equivalent al de l’R8 actual, seguiria pel ramal de Castellbisbal (que
utilitzaven les mercaderies en el passat) per connectar amb l’eix del Llobregat en sentit sud, accedint a Barcelona‐Sants
per l’Hospitalet. La línia travessaria Barcelona i sortiria per Montcada compartint corredor amb l’R4 fins a Cerdanyola.
Una vegada allà prendria el ramal de connexió amb l’R8 en direcció Cerdanyola Universitat‐Sant Cugat‐Rubí‐
Castellbisbal i acabaria a Martorell. La nova línia permet nous moviments directes (ex: Martorell‐Cerdanyola, Sant
Cugat‐Sants, Rubí‐Molins de Rei)

TES

El model tarifari de la Regió metropolitana de Barcelona està concebut des d’un punt de vista radial al voltant de una
primera zona a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta concepció fa que en relacions perimetrals s’hagin de
validar més zones que en desplaçaments radials tot i recórrer la mateixa distància. En el cas del Grup‐B‐30, un usuari
de l’R8 que viatgi de Martorell a Granollers ha de validar 5 zones per a recórrer 45 km mentre que un viatge entre
Mataró i Sant Boi valida 3 zones recorrent una distància similar. Caldria abordar‐ho des de un punt de vista global de
la tarificació en relacions internes al grup B‐30 enlloc d’una tarifa especial a la R8 per no perjudicar el bus interurbà.

L’actuació consisteix en trencar el sistema de corones tarifàries actual per tendir cap a un sistema on es tarifiquin els
desplaçaments en funció de la distància recorreguda i el nombre de modes utilitzats. La nova tarificació podria tenir
tarifes menors per als desplaçaments perimetrals que no travessin Barcelona ja que és l’àmbit on queda més marge per
incrementar les quotes del transport públic.

MIFO

La xarxa ferroviària de rodalies de l’RMB està concebuda amb un model radial on les línies connecten els principals
nuclis de la regió amb Barcelona. L’R8 és la única línea perimetral que connecta municipis de la segona i tercera
corona. Tot i que la línia travessa altres línies radials (FGC Baix Llobregat, FGC Vallès, R4, R3, R2) només permet
l’intercanvi a les estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. A banda, l’estació de Sant Cugat/Volpelleres
permet l’intercanvi tot i que les dues estacions es troben a una distància a peu de 650 m. Un increment
d’expedicions de l’R8 combinat amb un bon sistema d’intercanviadors faria que molts desplaçaments interns en el
Grup B‐30 reduïssin sensiblement el seu temps de viatge (Exemples de desplaçaments beneficiats: Sabadell‐
Martorell, o Terrassa‐Granollers). L’intercanviador de Barberà es considera prioritari respecte als altres ja que
enllaça la R8 amb l’eix de la R4, el més potent de l’àmbit demogràficament parlant (Sabadell, Terrassa, Barberà i
Cerdanyola engloben 0,5 M d’habitants).

L’actuació consisteix en construir una nova estació/intercanviador en el punt de creuament de les línies R4 i R8, al
terme municipal de Barberà. La ubicació del creuament de les línies dins del nus viari entre la C‐58 i l’AP‐7/B‐30 en
complica la construcció i l’accés i conseqüentment n’encareix el cost. L’intercanviador ha d’anar acompanyat d’un
increment de freqüència a l’R8 per a que l’usuari en percebi la màxima utilitat. Sense la combinació d’un augment de
freqüències i l’establiment de nous intercanviadors, difícilment incrementarà sensiblement la demanda de la línia.

MIFO/TES

La xarxa ferroviària de rodalies de l’RMB està concebuda amb un model radial on les línies connecten els principals
nuclis de la regió amb Barcelona. L’R8 és la única línea perimetral que connecta municipis de la segona i tercera
corona. Tot i que la línia travessa altres línies radials (FGC Baix Llobregat, FGC Vallès, R4, R3, R2) només permet
l’intercanvi a les estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. A banda, l’estació de Sant Cugat/Volpelleres
permet l’intercanvi tot i que les dues estacions es troben a una distància a peu de 650 m. Un increment
d’expedicions de l’R8 combinat amb un bon sistema d’intercanviadors faria que molts desplaçaments interns en el
Grup B‐30 reduïssin sensiblement el seu temps de viatge (Exemples de desplaçaments beneficiats: Sabadell‐
Martorell, o Terrassa‐Granollers). L’intercanviador de Hospital General és interessant ja que connecta la branca
d’FGC Terrassa amb l’R8.

L’actuació consisteix en construir una estació a la línia R8 al creuament amb la línia d’FGC on hi ha l’estació d’Hospital
General. Caldrà discutir si aquesta nova estació substitueix l’estació de Rubí, que es troba a uns 600 metres en línia
recta i que actualment té molt baixa demanda (216 entrades/dia l’any 2012, inferiors a les 389 ent/dia de 2006 prèvies
a l’R8). L’intercanviador ha d’anar acompanyat d’un increment de freqüència a l’R8 per a que l’usuari en percebi la
màxima utilitat. Sense la combinació d’un augment de freqüències i l’establiment de nous intercanviadors, difícilment
incrementarà sensiblement la demanda de la línia.

L’actuació consisteix en desplaçar l’estació de Renfe acostant‐la cap al creuament de vies amb FGC, on hi ha l’estació de
Volpelleres, per tal que l’intercanvi entre les dues sigui més directe. L’intercanviador ha d’anar acompanyat d’un
increment de freqüència a l’R8 per a que l’usuari en percebi la màxima utilitat. Sense la combinació d’un augment de
freqüències i l’establiment de nous intercanviadors, difícilment incrementarà sensiblement la demanda de la línia.

TP01a

Incrementar freqüències R8

TP01b

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

TP02

Repensar corones amb T‐Mobilitat trencant el
model radial

TP03

Intercanviador Barberà

TP04

Intercanviador Hospital General

TP05a

Intercanviador Volpalleres. Desplaçar l'estació de
Renfe

MIFO

La Generalitat va habilitar un camí per als vianants per a facilitar la connexió entre les estacions de Renfe Sant Cugat
i FGC Volpelleres estacions que han quedat separades per 650 m a peu. El desplaçament de l’estació de Renfe
presenta inconvenients ja que és una obra cara i a més empitjoraria el servei al barri de Coll Favà de Sant Cugat. Cal
avaluar si els usuaris potencials de fer servir l’estació com a intercanviador superaran els usuaris generats pel
hinterland de l’estació a la seva ubicació actual (la demanda 2012 és de 312 entrades/dia, inferior als 632 de l’any
2006, previs a l’R8)

TP05b

Intercanviador Volpalleres. Autobús llançadora

MIFO/TES

Actualment les estacions de Renfe Sant Cugat i FGC Volpelleres es troben separades per una distància de 650 m a
peu. El desplaçament de l’estació de Renfe presenta inconvenients ja que és una obra cara i a més es deixaria sense
servei al barri de Coll Favà de Sant Cugat. Es proposa una solució prèvia que consisteix en no moure l’estació i a canvi
establir un servei llançadora entre les dues estacions que faciliti l’intercanvi entre línies.

L’actuació consisteix en l’establiment d’un servei de bus llançadora que connecti les dues estacions de manera continua
al llarg del dia amb un temps de viatge de 3 minuts. L’autobús aniria integrat amb el bitllet i no suposaria cap cost extra
al viatger.

TP06

Intercanviador Martorell

MIFO

Actualment l’intercanvi entre FGC i Renfe a Martorell ja és possible gràcies al desviament que es va dur a terme de la
línia d’FGC per acostar‐la a l’estació de Martorell Central. Les dues estacions ja es troben ubicades de costat.
Tanmateix, cal acabar de condicionar l’edifici d’intercanvi per a que el transbordament es realitzi en condicions
òptimes. La part d’edifici d’FGC ja es troba operativa i cal acabar el costat de Renfe que en el moment de la redacció
d’aquest document només disposa de la llosa base.

L’actuació consisteix en acabar la part d’intercanviador que correspon a l’edifici de Renfe ja que el d’FGC ja es troba
operatiu.

MIFO

Actualment les línies R3 i R8 no disposen de cap estació que permeti l’intercanvi entre elles. Es tracta de dues línies
de baixa oferta però que en els propers anys poden veure incrementat el seu servei. Un intercanviador facilitaria
l’accés a l’activitat socioeconòmica de l’eix R8 per als residents dels pobles de l’eix de la R3 (Parets, Lliça, Vic,..). El
punt de tall entre les dues línies es troba al terme municipal de Santa Perpètua, proper al nus de Mollet entre la R8 i
la línia d’alta velocitat.

Es proposen dues alternatives per al intercanvi entre la R3 i la R8 a Santa Perpètua. 1) En el marc del desdoblament de
la R3, es proposa la variant bypass R3‐R8, en el marc del desdoblament de la línia R3 per eliminar punts negres de la
xarxa de rodalies i permeabilitzar el municipi de La Llagosta i el de Santa Perpetua en treure la R3 en via única en el seu
actual traçat per ambdós municipis. L'ajuntament de Sante Perpètua ha presentat aquesta proposta a totes les
administracions i per altra part ha estat aprovada en aquest sentit el dia 13 de novembre de 2013 una resolució de la
Comissió d’infraestructures del Parlament de Catalunya. Es tracta d’un traçat en superfície que sortint de Mas
Rampinyo en direcció Vic, en direcció nord servint Can Cabanyes, el sector de més potencial urbanístic i més important
de la comarca després del de Cerdanyola, que podria així tenir estació de ferrocarril i continuar el traçat fins a enllaçar
amb la línia Papio Mollet empalmant amb la R8 a l’altura de Can Bernat. Aquesta variant és molt reivindicada al territori
perquè pot facilitar l’aparcament, aportar nova centralitat, intermodalitat R3‐R8‐bus riera de Caldes i P&R. 2) En el marc

TP07

Intercanviador R3/R8/Bus Sta Perpètua
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del desenvolupament de la Línia Orbital Ferroviària es preveuen dos ramals de conexió que facilitarien l'enllaç entre la
R3 i la R8. En primer lloc el ramal entre la R2 i la R3 a Montmeló i en segon lloc el ramal entre la R3 i la R8 a Santa
Perpètua. D'aquesta manera, alguns trens de la R8 podrien modificar el seu recorregut i (en sentit Martorell) sortir de
Granollers per la línia de la R2, saltar a la R3 amb el nou ramal de connexió a Montmeló i tornar a saltar a la R8 amb el
nou ramal de Santa Perpètua. D'aquesta manera l'estació de Mollet Santa Rosa permetria fer l'intercanvi entre les línies
R3 i R8.

TP08

Estació Baricentro

MIFO

El polígon d’activitat econòmica del Baricentro està format per àrea comercial combinada amb àrees d’oficines i un
hotel. L’accés en transport públic es realitza mitjançant línies d’autobús malgrat que la línia R8 discorre per dins del
polígon i que disposa d’una estació construïda que mai ha arribat a entrar en servei. Combinant l’entrada en servei
de l’estació amb l’augment de freqüències de la R8 i una nova línia de llaç entre Martorell i Granollers passant per
Barcelona (veure proposta TP01) milloraria significativament l’accés en TPC al polígon. S’ha analitzat la possibilitat
de que l’activació d’aquesta estació es complementi amb un servei de bus que la connecti amb l'estació de Barberà i
les dues juntes facin d'intercanviador substituint l'intercanviador de Barberà (de cost més elevat). El trajecte en bus
seria del voltant de 10 minuts sense comptabilitzar possibles retencions a la N‐150 així que a priori es considera que
el temps de transbordament via bus seria massa elevat i pocs usuaris ho utilitzarien.

TP09

Nova estació Sta Perpètua

MIFO

El municipi de Santa Perpètua no disposa de cap estació ferroviària. La línia R8 travessa el municipi però no hi para.
Durant la implantació del tercer carril es va construir un baixador en el municipi que caldria acabar d’habilitar i fer
entrar en servei.

L’actuació consisteix en aprofitar el baixador existent, condicionar accessos i instal∙lacions i fer que hi parin els trens de
l’R8. La seva ubicació en un terreny no consolidat permet plantejar la possibilitat de construir‐hi un aparcament de
dissuasió tot i que no s’hi preveu massa demanda al no connectar directament amb Barcelona. L’actuació ha d’anar
acompanyada d’un augment de freqüències de la R8 i de nous intercanviadors com el de Barberà.

TP10

Nova estació PnR Circuit Montmeló

MIFO

Els municipis de Montornès i Vilanova del Vallès no disposen de cap estació ferroviària ni de vies que travessin els
seus nuclis urbans. La solució per acostar‐los al tren ha de ser enfocada cap a un park and ride de fàcil accés en cotxe
per als seus habitants. Una de les opcions recollides als plans d’infraestructures consisteix en aprofitar l'aparcament
ja existent al Circuit de Catalunya i fer una inversió mínima en un baixador. Es vol localitzar en un punt que pugui
donar servei a la futura LOF. Es proposaria analitzar si ubicant‐la a un altre lloc seria més fàcil i econòmica ja que la
LOF es preveu a molt llarg termini.

L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació park and ride a la línia R3. La localització està
acordada amb l’ajuntament per tal que pugui donar servei a la futura línia orbital ferroviària.

TP11

Nova estació Can Llong (R4)

MIFO

La línia R4 disposa de tres estacions al municipi de Sabadell. La nova estació de Can Llong permetrà incrementar la
cobertura territorial de la línia cobrint el sector nord‐oest del municipi.

L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació al barri de Can Llong de Sabadell que formarà part
de la línia R4.

TP12

Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i
Terrassa Sud FGC

MIFO

La línia R4 disposa d’una estació al municipi de Terrassa. La nova estació de Can Boada permetrà incrementar la
cobertura territorial de la línia cobrint el sector nord‐oest del municipi. Succeeix un efecte semblant amb la línia del
Metro del Vallès on la futura estació de Terrassa Sud permetrà incrementar el hinterland de la línia d'FGC a la part
sud d'aquest municipi.

L’actuació consisteix en construir i posar en servei dues noves estacions als barris de Can Boada i de Segle XX de
Terrassa que formaran part de les línies R4 de Rodalies i S1 de FGC respectivament.

TP13

Nova estació Can Salvatella

MIFO

El polígon de Can Salvatella no disposa d’estació ferroviària tot i que la línia R8 de rodalies travessa el polígon. Per a
decidir la idoneïtat de l’estació es recomana fer un pla de mobilitat del polígon per a identificar l’origen dels
treballadors i la demanda potencial que podria tenir l’estació. Haurà de ser una estació soterrada i per tant, amb un
cost considerable. Es recomana triar bé la localització per cobrir el màxim de llocs de treball a una distància raonable
de l’estació a peu.

L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació al polígon industrial de Can Salvatella que formarà
part de la línia R8. En el polígon de Can Salvatella la línia passa soterrada així que caldrà estudiar la ubicació exacta de
l’estació per a maximitzar‐ne la utilitat amb un cost de construcció adequat.

TP14

Nova estació de Rubí de FGC

TES

La línia FGC Vallès disposa d’una estació al municipi de Rubí que es troba ubicada a la part sud del municipi. La nova
estació permetrà incrementar la cobertura territorial de la línia cobrint el sector nord tot i que es trobarà allunyat
del nucli, a l’altre costat de la carretera C‐1413a. A nivell municipal, la implantació de la nova estació ha d’anar
acompanyada d’actuacions urbanes a la via pública que li garanteixin un bon accés. A més, es preveu un important
desenvolupament urbanístic de caire residencial a l’àmbit de l’estació en els propers anys.

L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació a la zona nord de Rubí i que formarà part de la
branca de Terrassa de la línia FGC Vallès. L’estació serà excèntrica i anirà acompanyada d’un park and ride.

TES

Actualment Terrassa disposa d’una estació d’FGC ubicada al sector sud del municipi. El futur perllongament
permetrà: incrementar significativament la cobertura territorial del Metro del Vallès, millorar el transport públic
urbà de Terrassa amb un sistema tipus Metro, donar servei a la UPC, transbordament FGC‐rodalies i construir un nou
park and ride al nord del municipi per a que residents de municipis com Matadepera puguin accedir fàcilment en
cotxe a una estació d’FGC. A més, l’estació de Can Roca permetrà que els autobusos de Matadepera enllacin amb
aquesta estació i no hagin de perdre temps entrant al centre de Terrassa. Això farà que la freqüència de bus entre
Matadepera i Terrassa pugui incrementar sensiblement.

L’actuació consisteix en construir el perllongament de la branca de Terrassa de la línia FGC Vallès amb tres noves
estacions (Vallparadís, Terrassa Nord i Can Roca). L’estació de Terrassa Nord farà d’intercanviador amb la línia R4 de
Renfe.

TES

Actualment Sabadell disposa de dues estacions d’FGC. El futur perllongament permetrà: incrementar
significativament la cobertura territorial del Metro del Vallès, millorar el transport públic urbà de Sabadell amb un
sistema tipus Metro, transbordament FGC‐Rodalies i construir un park and ride nou al nord del municipi per a que
residents de municipis com Castellar puguin accedir fàcilment en cotxe a una estació de FGC. A més, l’estació de Can
n’Oriac permetrà que els autobusos de Castellar enllacin amb aquesta estació i no hagin de perdre temps entrant al
centre de Sabadell. Això farà que la freqüència de bus entre Castellar i Sabadell pugui incrementar sensiblement.

L’actuació consisteix en construir el perllongament de la branca de Sabadell de la línia FGC Vallès amb 4 noves estacions
(Can Feu, Creu Alta, Sabadell Passeig, Sabadell Nord i Ca n’Oriac). L’estació de Sabadell Rambla serà substituïda per la
nova estació Sabadell Passeig. L’estació de Sabadell Nord farà d’intercanviador amb la línia R4 de Renfe.

Es tracta d’un túnel sota el turó de Montcada que permeti que els trens de la línia R4 entrin directe a Barcelona des de
Cerdanyola sense passar per Montcada i parar a les diverses estacions del municipi. Caldria atendre la possibilitat
d’establir nous trens semidirectes amb independència de l’execució del túnel.

TP15

TP16

Perllongament FGC Terrassa

Perllongament FGC Sabadell

L’actuació consisteix en adequar l’estació amb les instal∙lacions necessàries per a que sigui operativa i hi parin els trens
de la línia R8 i el futur llaç Martorell‐Granollers.

TP17

Túnel de Montcada

MIFO

La línia R4 té una demanda de 23,7 milions de viatgers l’any 2012 fora de la primera corona del STI (similar als 28,1
M viatgers de la R1 i dels 25,1 M viatgers de la R2). La majoria d’aquests usuaris provenen dels municipis de
Cerdanyola, Barberà, Sabadell i Terrassa. El temps de viatge entre Cerdanyola i Arc de Triomf és de 22 minuts i el
futur túnel permetrà estalviar 8 minuts de viatge als usuaris que l’utilitzin. El Pla de transport de Viatgers de
Catalunya proposa un esquema de serveis on els usuaris de Montcada no es veuen penalitzats sinó que hi ha un
increment a l’oferta d’expedicions que utilitzen el nou túnel.

TP18

Antena d'FGC i nova estació a Can Amat

TES

El polígon de Can Amat disposa d’un elevat nombre de treballadors i l’accés en transport públic s’ha de realitzar amb
busos públics del territori. L’empresa SEAT ofereix als treballadors una extensa xarxa de bus d’empresa. La
proximitat del polígon a la xarxa d’FGC del Baix Llobregat/Anoia planteja la possibilitat d’estendre aquesta xarxa
ferroviària per a que els treballadors puguin disposar d’una oferta ferroviària per accedir al lloc de treball.

L’actuació consisteix en construir una antena que connecti l’estació de Martorell Enllaç d’FGC fins a una nova estació
(inclosa en l’actuació) al sector de Can Amat que donarà servei a la SEAT, el futur Hospital Comarcal i altres factories de
l’àmbit. L’actuació és compatible amb una variant completa per Can Amat del ramal de Manresa d’FGC. Alguns dels
serveis que ara s’aturen a Martorell Enllaç seguiran per l’antena fins a Can Amat.

TP19

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

TES

La línia del Vallès disposa de 24 expedicions en hora punta i sentit (S1: 6 exp, S2: 6 exp S5: 6 exp S55: 6 exp) que
presenten greus problemes de capacitat a les en aquest període. La futura cua de maniobres de Plaça Catalunya
permetrà incrementar el nombre d’expedicions, millorant així la capacitat global del corredor i incrementant la
comoditat dels usuaris.

L’actuació té una primera alternativa prevista al PDI que consisteix en la construcció de la cua de maniobres a Plaça de
Catalunya que permeti un increment de freqüències en aquesta estació. Aquesta acuació està descartada de facto pel
seu elevat cost i per les molèsties que una obra d'aquestes dimensions generaria a la Pl. Catalunya de Barcelona.
Actualment FGC està treballant en una alternativa que consisteix en la combinació de 4 actuacions que permetran
incrementar la freqüència de 32 a 36 trens en hora punta. Les tres actuacions són: 1) Ampliació d'andanes a Provença,
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2) Reformar l'estació de plaça Catalunya anul∙lant la via 6 i canviant la configuració d'entrada (substituint els aparells de
via que tenen prop de 20 anys); 3) Establiment de nova senyalització a la línia: CBTC (cantons mòbils) substituirà l'actual
ATP i 4) Finalment, s'establirà una tercera via terminal a l'estació de Gràcia que permetrà que la branca Gràcia‐Tibidabo
pugui operar com a llançadora i alliberar 10 trens del tram Gràcia‐Pl Catalunya quan calgui. Via Vallès ha elaborat
estudis on analitza la implementació de serveis semidirectes una vegada incrementada la capacitat de la línia. Es
proposa aprofundir en aquestes anàlisis.

TP20

Desdoblament R3 Montcada‐La Garriga
(Començar pels trams més econòmics)

MIFO

La línia R3 de Renfe és la única de les Rodalies de Barcelona que només disposa de via única. Aquest fet limita la seva
capacitat ja que els trens de sentit contraris s’han de creuar a les estacions. La línia disposa de 2 expedicions/hora i
sentit. El desdoblament de la línia permetrà incrementar aquesta oferta podent assolir les 6 exp/h que tenen altres
línies.

Desdoblament de la línia R3 tal i com preveuen el PDI 2009‐2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 que permeti un
increment de freqüències i major fiabilitat en l’explotació. Es podria començar analitzant si hi ha actuacions puntuals
que permetin millorar freqüències amb mínim cost d’obra deixant els trams més cars, com el soterrament de Mollet,
pel final de l’obra. En el marc del desdoblament de l’R3, es proposa la variant bypass R3‐R8, en el marc del
desdoblament de la línia R3 per eliminar punts negres de la xarxa de rodalies i permeabilitzar el municipi de La Llagosta
i el de Santa Perpetua en treure la R3 en via única en el seu actual traçat per ambdós municipis. L'ajuntament de Sante
Perpètua ha presentat aquesta proposta a totes les administracions i per altra part ha estat aprovada en aquest sentit el
dia 13 de novembre de 2013 una resolució de la Comissió d’infraestructures del Parlament de Catalunya. Es tracta d’un
traçat en superfície que sortint de Mas Rampinyo en direcció Vic, en direcció nord servint Can Cabanyes, el sector de
més potencial urbanístic i més important de la comarca després del de Cerdanyola, que podria així tenir estació de
ferrocarril i continuar el traçat fins a enllaçar amb la línia Papio Mollet empalmant amb la R8 a l’altura de Can Bernat.
Aquesta variant és molt reivindicada al territori perquè pot facilitar l’aparcament, aportar nova centralitat,
intermodalitat R3‐R8‐bus riera de Caldes i P&R. Via Vallès ha elaborat estudis on analitza l’increment d’expedicions en
aquesta línia previs al seu desdoblament. Es proposa aprofundir en aquestes anàlisis.

L’actuació consisteix en la construcció d’una plataforma reservada per a busos a la carretera C‐59 entre Caldes de
Montbui i els municipis del baix Vallès (Mollet, la Llagosta i Santa Perpètua) amb parades intermèdies a Palau de
Plegamans. El PDI preveu una primera fase amb carrils bus i punts d’avançament en els trams més conflictius de l’eix i
sense un gran volum d’inversió.

TP21

Plataforma reservada Eix de Caldes

TES

L’eix de Caldes és un dels principals eixos de transport públic per carretera de l’RMB. El conjunt de línies que
enllacen Caldes amb Barcelona engloben una demanda superior als 2 milions de viatgers anuals. La manca de
competència ferroviària és un dels factors principals causants d’aquesta elevada demanda. Aquests busos circulen
per la C‐59, un eix viari amb trànsit elevat que presenta problemes de congestió en alguns trams a les hores punta.
L’objectiu de l’actuació és implantar una plataforma reservada per a aquests busos que els permeti optimitzar el
temps de viatge a Barcelona ja que no es veurien afectats pels problemes de congestió esmentats. Es considera que
si el temps en bus fos més competitiu que el vehicle privat hi hauria més usuaris del cotxe que passarien a utilitzar el
transport públic.

TP22

Plataforma reservada Eix Montcada‐UAB (previ al
tramvia)

TES

La nova línia del Tramvallès millorarà l’accessibilitat a la UAB, facilitarà l’accés en transport públic al Parc Alba i
enllaçarà un conjunt de tres municipis continus amb força mobilitat interna (Cerdanyola, Ripollet i Montcada).

Començar amb operacions puntuals entre Mollet i la UAB que facilitin la circulació dels autobusos i anar tendint cap a
una plataforma reservada per a bus que es podria acabar convertint en una línia de tramvia.

TP23

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)

TES

Les xarxes d’altes prestacions són serveis d’autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència, l’ús de
vehicles moderns i accessibles, velocitat comercial alta, informació en temps real acostumen a disposar de carrils
segregats en algun tram del recorregut i concentren volums importants de demanda. Es tracta de serveis de reforç
en aquells itineraris amb una demanda alta de viatgers o on poden aprofitar al màxim infraestructures com carrils o
plataformes reservades de bus (ex: Barcelona‐Ripollet pel carril Bus‐VAO de la C‐58). La DGTM ha previst el
programa Exprés.cat amb 19 línies de bus exprés a la regió metropolitana de Barcelona.

L’actuació consisteix en potenciar el desplegament de la resta de línies Exprés.cat previstes per la Generalitat. Des del
grup B‐30 es reclamaran principalment aquelles línies que donen servei al seu territori: e15‐Sabadell‐Granollers‐Mataró,
e17‐Barcelona‐Mollet‐Parets‐Bigues i Riells, e18‐Barcelona‐Mollet i e19‐Barcelona‐Sentmenat‐Polinyà. A més, des de la
UAB es detecta que l’actual línia exprés e3 disposa actualment d’una oferta insuficient d’expedicions ja que a partir de
Cerdanyola ja va ple a les hores punta. Així, dins d’aquesta actuació es proposa també incrementar la freqüència
d’aquesta línia.

TP24

Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM
més altres nous serveis de bus proposats al PMU
de la UAB

TES

El campus de la UAB a Bellaterra és un important punt d’atracció de viatges, amb més de 30.000 estudiants, 3.000
personal docent i d’investigació i gairebé 2.000 personal d’administració i serveis. D’altra banda el campus ocupa un
lloc central a l’RMB i els municipis del Grup‐B‐30 i disposa d’estacions d’FGC i Renfe rodalies i està ben connectat a la
xarxa de carreteres. La conjunció d’aquesta factors afavoreixen la creació d’un punt d’intercanvi modal tipus “hub”,
servit per diverses línies d’autobús des de les principals ciutats de l’àmbit. Pel fet de no accedir a Barcelona, la seva
velocitat comercial seria superior. La coordinació d’horaris de les línies permetria la correspondència entre elles i,
per tant, la connexió entre dos punts del grup B‐30.

L’actuació consisteix en la creació de noves línies de bus que connectin amb la UAB i ajustar els horaris amb les ja
existents per afavorir el transvasament entre elles. El pdM de l’ATM preveu un escenari finalista amb 11 línies de ròtula
que connectin amb la UAB des dels municipis de: Mataró‐Argentona, Granollers, Mollet, Palau‐Caldes‐Sant Feliu de
Codines, Polinyà, Terrassa, Castellar, Terrassa, Badia‐Barberà‐Sabadell, Martorell‐Abrebra‐Esparreguera‐Collbató,
Molins‐Cervelló‐Vallirana i Sant Boi‐Viladecans.

TP25

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

TES

Els park and rides són estacionaments per a vehicles (cotxe, moto, bici) situats en estacions de la perifèria de grans
ciutats amb la finalitat d’encoratjar als conductors a aparcar el seu vehicle i accedir al centre mitjançant el transport
públic. Poden ser gratuïts o de pagament. Són especialment útils per a residents de municipis sense estació de
ferrocarril o usuaris de zones residencials disperses que es troben allunyats de l’estació ferroviària central del
municipi.

L’actuació consisteix en la construcció d’aparcaments dissuasoris a 4 estacions de la xarxa d’FGC previstos pel PDI i que
es troben a l’àmbit del Grup B‐30. Concretament a les estacions de Sant Quirze, Hospital General, Martorell enllaç i
Martorell Central. A més s’inclou el PnR previst a l’estació de Can Roca que forma part del perllongament d’FGC a
Terrassa

TP26

Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE:
Barberà, Granollers‐Canovelles, Granollers centre,
Parets

TES

Els park and rides són estacionaments per a vehicles (cotxe, moto, bici) situats en estacions de la perifèria de grans
ciutats amb la finalitat d’encoratjar als conductors a aparcar el seu vehicle i accedir al centre mitjançant el transport
públic. Poden ser gratuïts o de pagament. Són especialment útils per a residents de municipis sense estació de
ferrocarril o usuaris de zones residencials disperses que es troben allunyats de l’estació ferroviària central del
municipi.

L’actuació consisteix en la construcció d’aparcaments dissuasoris a 4 estacions de la xarxa de Renfe previstos pel PDI i
que es troben a l’àmbit del Grup B‐30. Concretament a les estacions de Barberà, Granollers‐Canovelles, Granollers
centre i Parets.

TP27

Aparcaments de disuassió en parades de bus:
Palau‐Solità i Parets

TES

La creació d’aparcaments de dissuasió en parades d’autobús facilita l’intercanvi modal cotxe – bus amb importants
beneficis ambientals (reducció d’emissions de partícules i gasos contaminants). Els usuaris d’aquest servei
procedeixen d’àmbits sense un bon servei de transport públic, a punts que hi ha una important oferta. A més, en
destinació (àmbit de Barcelona), obtenen l’estalvi de l’aparcament del vehicle privat.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d’aparcaments propers a parades de línies de bus per les que discorren un
nombre significatiu d’expedicions, afavorint el transvasament modal cotxe – bus. Aquests aparcaments se situen en
àmbits periurbans, on la densitat de població és baixa i estan situats en eixos de carretera principalment radials a
Barcelona. En el cas dels municipis del grup B‐30, el PDI preveu els aparcaments a Palau‐Solità i Parets del Vallès
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DÈFICITS

FREQÜÈNCIES FERROVIÀRIES INSUFICIENTS
R8
R3
DÈFICIT DE CAPACITAT FERROVIÀRIA
Línia del Vallès
DÈFICITS DE COMUNICACIÓ FERROVIÀRIA INTERNA
Àmbit Vallès Oriental ‐ Sabadell
Àmbit Vallès Oriental ‐ Terrassa
Martorell ‐ Sabadell
Martorell ‐ Terrassa
Mollet ‐ Ripollet ‐ Cerdanyola
Vallès ‐ Baix Llobregat
Eix Parets ‐ Lliça amb Eix B‐30
MUNICIPIS SENSE FERROCARRIL AMB DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC
Vilanova del Vallès
Montornès
Santa Perpètua
TEMPS DE VIATGE DE CONNEXIÓ AMB BARCELONA MILLORABLE
Corredor R4
Corredor R3
Corredor de Caldes
Àmbit central
ÀMBITS AMB OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC MILLORABLE
Seat
Polígon de Can Salvatella
Zona nord de Rubí
Barris Nord Terrassa
Zona nord Sabadell
UAB
General: captar usuaris en origen de zones no servides pel ferrocarril
Baricentro
Futur desenvolupament del Parc Alba
ACCESSIBILITAT AL TAV I AEROPORT
Garantir o millorar l'accessibilitat al TAV
Garantir o millorar l'accessibilitat a l'aeroport
DÈFICITS DEL SISTEMA DE CORONES TARIFÀRIES
Alguns desplaçaments dins de l'àmbit B‐30 són de 5 zones: Martorell‐Granollers
TRANSPORT DE MERCADERIES
Quota baixa del ferrocarril en el transport de mercaderies
Total problemes que millora
1

3
1
3
1
1
3
1
1

1
2
2
3

1
1
1
2
2
3
3
1
3
1

1

2
1

1

1
1
4
6
1

1

1
1

2
2

1
1

1
1

1

2
2

1
1
1

1
1
1
1
2
1

1

1
1
1
1
1
1
2

TP14
TP15
TP16
TP17

Nova estació de Rubí de FGC
Perllongament FGC Terrassa
Perllongament FGC Sabadell
Túnel de Montcada

1

1

1

1

2

TP22

TP23

Plataforma reservada Eix
Montcada ‐ UAB
(previ al tramvia)
Completar el desplegament del
programa exprés.cat de línies de
bus interurbà i millorar l’oferta de la

1
1

1

1

1

3
1
2
3

Aparcaments dissuasoris en
parades de bus: Palau‐Solità i Parets

TP27

Serveis de
transport
públic per
carretera
TP26

TP25

Nova
infraestr
viària

TP24

TP21

Plataforma reservada
Eix de Caldes

Nova infraestructura ferroviària

previst al pdM més altres nous
serveis de bus proposats al PMU de
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa
FGC: Sant Quirze, Hospital General,
Martorell enllaç, Martorell Central,
Terrassa Can Roca
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa
RENFE: Barberà, Granollers‐
Canovelles, Granollers centre,
Parets

TP20

Desdoblament R3 (Començar pels
trams més econòmics)

TP19

TP18

TP13

Intercanviadors i noves estacions

Antena d'FGC i nova
estació a Can Amat
Augment de capacitat al tram
Gràcia‐Pl Catalunya del Metro del
Vallès

TP12

TP10

Nova estació Can Salvatella

TP09
Nova estació PnR Circuit Montmeló

TP11

TP08
Nova estació Sta. Perpètua

Nova estació Can Llong (R4)

TP07
Estació Baricentro

Noves estacions a Terrassa: Can
Boada (R4) i Terrassa Sud FGC

TP06

TP05b

Intercanviador Volpelleres.
Autobús llançadora
Intercanviador Martorell

TP05a

Gestió

Intercanviador R3/R8/Bus Sta.
Perpètua

TP04
Intercanviador Volpelleres.
Desplaçar l'estació de Renfe

TP02

Repensar corones amb T‐Mobilitat
trencant el model radial

1

TP03

TP01b

1

Intercanviador Barberà

TP01a

Incrementar freqüències R8
Implementar l'oferta a l'R8 i la línia
de llaç Martorell‐Granollers p
er BCN previstes al PTVC

Transpo
rt
de
mercad.

Intercanviador Hospital General

XFM01

2
1

Connectar la terminal
de la Llagosta a ample UIC

Nombre d'actuacions que
poden solucionar‐la

ACTUACIONS

Priorització d’actuacions àmbit B‐30

La taula següent mostra quins dèficits contribueixen a millorar les actuacions seleccionades:
Park and Rides

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
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Priorització d’actuacions àmbit B‐30

5.4 LLISTA D’ACTUACIONS DE TRANSPORT PRIVAT
La llista definitiva d’actuacions preseleccionades de xarxa viària és la següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

XV01: Alliberament de peatge per a moviments interns de l’àmbit B‐30
XV02: Mantenir el traçat per la B‐140 com a via interpolar. Tram Santa Perpètua
XV03: Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge esquerre del Besòs
XV04a: Nova rotonda a la intersecció entre C‐1413a i B‐225 (Castellbisbal) compatible
amb la futura interpolar
XV04b: Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí
XV05: Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)
XV06: Enllaç AP‐7/A‐2 (Desplaçament i 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
XV07b: Perllongament B‐24 fins enllaçar amb l'AP‐2 amb una rotonda a diferent nivell a
Molins de Rei
XV08: Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat ramal de la C‐58 a l'AP‐7)
XV09: Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30
XV10: Nus viari AP‐7 / C‐58 (Millora de senyalització)
XV11a: C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)
XV11a': C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)
XV11b: C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa
XV12: Nus viari AP‐7 / C‐58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)
XV13: Nou accés directe de la C‐58 a l'AP‐7 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona)
XV14: B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐Cerdanyola
XV15: Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar)
XV16: Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.
XV17: Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa (inclou Ronda Nord de Sabadell i enllaç
amb carretera de Castellar)
XV18: Variant C‐1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell (bypass de Sant
Quirze)
XV19: Ronda Est Rubí
XV20: Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb
polígons de Santiga i can Salvatella)
XV21: Augment de capacitat de la C‐59
XV22a: Sortida per la dreta a l'AP‐7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i
Parets (previ a la variant C‐17)
XV22b: C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliçà amb nou accés a Montmeló
XV23a: C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la variant C‐17)
XV23b: C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant C‐17)
XV24a: Nous enllaços a l'AP‐7 amb la BV‐5159 i la C‐1415c
XV24b: Calçades laterals de l'AP‐7 entre Granollers i la Roca
XV25: AP‐7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel centre del
municipi
XV26: Enllaç AP‐7 / B‐142. Millorar sortida cap a Santa Perpètua
XV27: Pla de carrils bici interurbans
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Priorització d’actuacions àmbit B‐30

Tot seguit s’exposa un mapa amb les actuacions, una taula que inclou una descripció de cada
actuació basada en la diagnosi i una taula que mostra quins dèficits contribueixen a millorar les
actuacions seleccionades.
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XV03

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL CORREDOR DE LA B-30

XV09
XV19

XV04b

!
XV01

!

XV04a
XV05

XV07b

!
XV27

XV08
XV14

XV13

!!
XV10
XV12

Actuacions a la xarxa viària
XV01 : Alliberament de peatge per a moviments interns grup B-30
XV02 : Mantenir el traçat per la B-140 com a via interpolar Tram Santa Perpètua
XV03 : Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge esquerra del Besòs
XV04a : Nova rotonda a la intersecció entre C-1413 i B-255 (Castellbisbal)
XV04b : Via Interpolar Tram Papiol - Rubí
XV05 : Enllaç AP-7 / A-2 (Acabar)
XV07b : Perllongament B-24 fins enllaçar amb rotonda amb la AP-2 a Molins de Rei
XV08 : Enllaç C-58/AP-7 (Augment de capacitat)
XV09 : Millores capacitat ramal de la N-150 a la B-30
XV10 : Nus viari AP-7 / C-58 (Millora de senyalització)
XV11a : C-58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)
XV11a' : C-58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)
XV11b : C-58 Calçades laterals Tram Barberà-Terrassa (inclou millora enllaços a Sant Quirze i Sabadell)
XV12 : Nus viari AP-7 / C-58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)
XV13 : Accés directe de la C-58 a l'AP-7 sense passar per la B-30 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona)
XV14 : B-30 Augment de capacitat al tram UAB-Cerdanyola
XV15 : Ronda Vallès Tram Abrera-Terrassa (Acabar)
XV16 : Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.
XV17 : Ronda Vallès Tram Sabadell-Terrassa (incliu ronda nord de Sabadell)
XV18 : Variant C-1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell
XV19 : Ronda Est Rubí
XV20 : Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb polígons de Santiga i can Salvatella)
XV21 : Augment de la capacitat de la C-59
XV22a : Sortida per la dreta a l'AP-7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i Parets
XV22b : C-17 Variant del Tram Mollet-Lliça amb nou accés a Montmeló
XV23a : C-17 Rotonda a diferent nivell a Parets (Connectivitat en sentit sud)
XV24a : AP-7. Enllaços amb la BV-5159 i la C-1415c
XV24b : Calçades laterals de l'AP-7 entre Granollers i la Roca
XV25 : AP-7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel centre del municipi
XV26 : Enllaç AP-7 / B-142 Sortida cap a Santa Perpètua
XV27 : Pla de carrils bici interurbans

Nota: Els números enquadrats (□) representen les actuacions lineals
sobre les que es troben mentre que els números encerclats (O) representen
actuacions nodals o de gestió

Priorització d’actuacions àmbit B‐30
Codi

Nom Actuació

Titularitat

Descripció del problema

Descripció de l'actuació

XV01

Alliberament de peatge per a moviments interns
grup B‐30

MIFO/TES

L’àmbit del grup B‐30 compta amb 5 barreres de peatge (Martorell, La Roca, Les Fonts, Mollet i Vallvidrera) i 3 d’elles
condicionen els moviments interns dins el grup (Martorell, La Roca i les Fonts). Les altres dues estan ubicades de manera
que afecten la relació amb el Barcelonès (Mollet i Vallvidrera).

L’actuació consisteix en alliberar de peatge les relacions internes al grup B‐3. Inclou les barreres de peatge de Martorell
AP‐7, La Roca AP‐7, Les Fonts C‐16 i Mollet C‐33

TES

El traçat de la via interpolar en el tram entre Sabadell i Polinyà es troba enfocat de manera diferent segons l’instrument
de planejament que es consulti. El PGI la dibuixa com una via nova amb funció metropolitana, ben integrada en
l’estructura urbana i adequada per encaminar el transport públic interurbà. En canvi, el PTMB la configura de manera
que en alguns trams no és una nova via sinó que segueix traçats de vies existents com la B‐140 entre Polinyà i Torre‐
Romeu.

Es proposa la simplificació del nus de la interpolar B140 amb la futura Ronda est i eliminació de la reserva del
planejament de l’antiga interpolar pel paratge protegit de Santiga. Es proposa fer reserva per a la remodelació com a
futura Interpolar de la B‐140 amb suport de carril bici extern a la interpolar per tal que les persones treballadores que
vagin als polígons ho puguin fer amb mesures de seguretat. L’actuació consisteix en estudiar la viabilitat del
desdoblament de la B‐140 per a convertir‐la en la via interpolar en aquest tram i així desafectar la reserva de sòl
prevista per a la nova via del sector entre Polinyà i Torre‐Romeu. Per a poder desafectar la reserva caldrà estudiar el
comportament del trànsit del nus entre la B‐140 i l’AP‐7 una vegada la primera estigui desdoblada.

L’actuació consisteix en desafectar la reserva de sòl prevista per l’autovia del marge esquerre del Besòs d’acord amb el
planejament acordat entre els ajuntaments de Montornès i Vilanova del Vallès i la Generalitat.

XV02

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

XV03

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

TES

El traçat de la via del marge esquerre del Besòs en el tram per Montornès i Vilanova del Vallès es troba enfocat de
manera diferent segons l’instrument de planejament que es consulti. El PGI la preveu com una autovia d’alta capacitat i
el PTMB com una carretera que aprofita trams de carreteres actuals. Aquesta duplicitat implica un excés de reserva de
sòl que, de concretar‐se la proposta definitiva, podria alliberar‐se. En aquests trams la Generalitat té una nova proposta,
analitzada amb més detalls que els plans generals d’infraestructures i territorials, que ha acordat amb els dos
ajuntaments.

XV04a

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

TES

La intersecció entre C‐1413a i B‐225 (Castellbisbal) té episodis de congestió a les hores punta. La intersecció ja disposa
d’un carril segregat en el sentit Papiol per a millorar‐ne la fluïdesa però disposa de dos senyals de ”stop” amb gir a
l’esquerra que en limiten la capacitat. La futura via interpolar desdoblarà la C‐1413a i solucionarà el problema però es
poden plantejar solucions alternatives a més curt termini que li siguin compatibles.

L’actuació consisteix en la construcció d’una nova rotonda al nus entre les carreteres C‐1413a i B‐225 al terme de
Castellbisbal, que sigui compatible amb el futur desdoblament de la via C‐1413a per a convertir‐la en la via interpolar.
L’actuació ha d’incorporar una anàlisi en detall per comprovar que la solució d’una rotonda sigui millor que la
configuració actual.

L’actuació consisteix en el desdoblament de la carretera C‐1413a en el tram entre Rubí i el Papiol. La via interpolar esta
pensada com una via d’alta capacitat però amb un caràcter periurbà, no com a via per a trànsit de pas sinó per com a
via que per als residents i l’activitat econòmica del seu àmbit.

XV04b

Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí

TES

La carretera C‐14513a presenta volums de trànsit importants en el tram entre Rubí i el Papiol degut a l’elevada activitat
econòmica i industrial dels polígons de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. A més, molts vehicles provinents de l’AP‐7
(Girona) que volen connectar amb l’A‐2 (direcció Lleida) sense pagar el peatge de Martorell utilitzen aquesta via de
bypass. El futur enllaç AP‐7/A‐2 (en construcció) solucionarà el segon tema explicat, però seguirà produint‐se el trànsit
generat per l’activitat econòmica, que augmentarà en el futur amb els desenvolupaments previstos a Can Sant Joan, Can
Fontanals i el sud de Rubí. El PGI considera la via interpolar com “una via amb funció metropolitana de servei al territori,
ben integrada en l’estructura urbana i adequada per donar suport al transport públic interurbà”.

XV05

Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)

MIFO

La connexió entre l’AP‐7 (costat Girona) i l’A‐2 (costat Lleida) s’ha de realitzar o bé mitjançant la carretera C‐1413a amb
un elevat trànsit de pesants i amb capacitat limitada o bé a través del peatge de Martorell. Per a poder enllaçar les dues
vies d’alta capacitat es troba en construcció un ramal de connexió.

L’actuació consisteix en la construcció de l’enllaç entre l’autopista AP‐7 i l’autovia A‐2 al Papiol. Les obres estan en curs i
es preveu la finalització per l’any 2015. Aquest enllaç permetrà enllaçar l’eix AP‐7/B‐30 amb l’eix A‐2 cap a Igualada i
Lleida sense haver de pagar peatge.

XV06

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

MIFO/TES

En el projecte de la connexió AP‐7 / A‐2 hi havia prevista una rotonda amb ramals per enllaçar amb l’A‐2 en sentit Lleida
però no estaven previstos els ramals en sentit Girona. Finalment el projecte s’ha modificat i es construiran dues rotondes
amb funció de peses a la C‐1413a però seguirà sense ser possible la connexió perquè els serveis tècnics de la Generalitat i
el Ministeri l’han considerat inviable.

L’actuació consisteix en la creació d’una rotonda a la C‐1413a amb ramals d’enllaç a la connexió AP‐7 A‐2 que permeti
tots els moviments entre la carretera i l’autopista. Però com s’ha dit, no és viable tècnicament.

XV07a

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

MIFO/TES

Els residents del municipi del Papiol que volen accedir a l’AP‐2 en sentit Martorell per a poder connectar amb l’AP‐7 (tant
en sentit Tarragona com Girona) no disposen d’un ramal d’accés directe en el seu terme municipal. Per a poder enllaçar‐
hi han de desplaçar‐se fins al ramal de Molins de Rei per la C‐1413a i necessiten entrar dins del seu nucli urbà. Això
implica dos problemes, d’una banda la incomoditat pels vehicles del Papiol que han de fer més quilòmetres i d’altra
l’aparició de trànsit d’agitació dins dels carrers de Molins de Rei. Si es pogués ubicar un nou ramal d’accés entre Molins i
el Papiol es solucionarien els dos problemes.

L’actuació consisteix en un ramal d’accés a l’AP‐2 en sentit nord provinent de la C‐1413a entre Molins de Rei i el Papiol.

L’actuació consisteix en el perllongament de la B‐24, que actualment comunica la N‐340 amb l’A‐2 a Pallejà ,enllaçant‐la
amb l’AP‐2 a Molins de Rei. Es tracta d’un viaducte que creua el Llobregat comunicant les dues autopistes dels marges
del riu. A més, una rotonda a diferent nivell al costat Molins permetrà realitzar tots els moviments i permetrà als del
Papiol accedir a la xarxa viària d’alta capacitat sense haver passar per vials urbans de Molins.

XV07b

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

MIFO

Actualment la connexió entre les dues vies d’alta capacitat dels marges del Llobregat només es pot realitzar de manera
directa al pont entre l’extrem sud del nucli de Sant Vicenç dels Horts i el costat nord del nucli de Sant Feliu de Llobregat.
De manera indirecta es connecten a Sant Andreu de la Barca a l’altura de la Celsa o a Molins de Rei amb la N‐340. El
Ministeri de Foment ha impulsat un projecte específic d’actuacions al Baix Llobregat que incorpora la construcció del
perllongament de la B‐24 amb un pont entre Pallejà i Molins de Rei amb rotonda al costat Molins que permeti tots els
moviments. Es tracta d’una infraestructura d’alta capacitat que permetrà la connexió directa entre el corredor de
Vallirana i Cervelló amb l’eix AP‐2.

XV08

Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat ramal de
la C‐58 a l'AP‐7)

TES

L’enllaç entre la C‐58 (provinent de Sabadell) i la B‐30 té problemes importants de congestió a les hores punta. El ramal
de sortida té un tram amb un sol carril que es bifurca en dos (un enllaça amb la B‐30 en sentit Tarragona i l’altre en sentit
Girona). Com que la B‐30 també te problemes de capacitat davant de la UAB, la incorporació dels vehicles de la C‐58 no
és fluida. Aquest fet provoca cues en el ramal que es prolonguen fins la C‐58. Això implica que la retenció afecti als
usuaris que volen utilitzar l’altre ramal. Sovint les cues a la C‐58 remunten fins a l’enllaç de Sant Pau, aigües amunt.

L’actuació consisteix en l’ampliació del ramal d’enllaç de la C‐58 (sentit sud) cap al corredor AP‐7/B‐30. Actualment el
ramal té un primer tram d’un carril que es bifurca en els dos sentits de l’AP‐7. L’objectiu és oferir dos carrils de sortida
de manera que un sigui per agafar l’AP‐7 en direcció Girona i l’altre en direcció Tarragona. D’aquesta manera es pretén
minimitzar l’afectació sobre el tronc de la C‐58 quan hi ha problemes de capacitat en algun dels dos ramals. Es tracta
d’una actuació en el marc de millora i especialització entre laterals més pacificats i tronc central més ràpid de l’AP‐7/B‐
30.

XV09

Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30

MIFO

Actualment hi ha problemes de capacitat al ramal d’accés a la B‐30 des de l’N‐150 en sentit sud. Els vehicles provinents
de Barberà que volen accedir a la B‐30 en direcció Tarragona no disposen de carril d’acceleració sinó que és una sortida
directa. Aquesta limitació fa que la cua generada a l’accés vagi remuntant pel ramal fins a arribar a la pròpia N‐150,
generant distorsions importants de trànsit en aquesta via.

L’actuació consisteix en millorar l’accés a la B‐30 en sentit Tarragona des de l’N‐150 en sentit sud. Actualment hi ha una
incorporació directa i es proposa estudiar la possibilitat d’implantar un carril d’acceleració o bé guanyar un carril fins la
propera sortida (ramal d’accés a la C‐58 en sentit Terrassa) .

XV10

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

MIFO/TES

La complexitat del nus entre les autopistes C‐58, AP‐7/B‐30 i la carretera N‐150 fan que sovint la senyalització existent
pugui ser difícil d’entendre per als usuaris no habituals. A més, l’obertura de nous accessos als municipis de l’àmbit ha de
quedar recollida a la senyalització de l’enllaç. Un cas d’exemple és el de Badia del Vallès que, tot i disposar d’un nou
accés des de la C‐58 en el costat nord de l’AP‐7, es segueix indicant l’accés al municipi a través de la N‐150 (al sud de l’AP‐
7) i travessant Barberà.

L’actuació consisteix en una millora de la senyalització al nus viari AP‐7/B‐30‐C‐58. Una de les millores de senyalització
de l’enllaç consisteix en indicar el nou accés a Badia (a la C‐58 per damunt de l’AP‐7) com a únic accés al municipi. Així,
es reduiria el trànsit a l’N‐150 d’accés a Barberà.

XV11a

C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)

TES

L’enllaç de Sant Quirze Nord de la C‐58 presenta problemes de capacitat i de seguretat. En primer lloc el costat nord de
l’accés està format per un seguit de ramals amb creuaments complicats amb senyals de “stop” i girs a l’esquerra; en
segon, el pont que creua l’autopista és estret, i en tercer, al costat sud hi ha el creuament entre el carrer Vallès i el ramal
d’accés a la C‐58 en sentit Sabadell que presenta problemes de seguretat al ser un creuament en “x”.

L’actuació consisteix en millorar l’enllaç de Sant Quirze‐Nord d’acord amb el traçat previst al projecte constructiu de les
calçades laterals de la C‐58 en aquest punt. Com que les calçades laterals són una obra més costosa, es proposa
prioritzar els punts més conflictius a l’hora de construir‐les, com el cas dels enllaços de Sant Quirze.

XV11a'

C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)

TES

L’enllaç de Sant Quirze centre de la C‐58 permet els moviments d’entrada i sortida en el costat Sabadell (per al sentit
Terrassa) i només el moviment de Sortida en el costat Sant Quirze (per al sentit Barcelona). Així, els residents de Sant
Quirze no poden utilitzar l’enllaç amb més hinterland del municipi per accedir a la C‐58 en sentit AP‐7 i Barcelona. Els

L’actuació consisteix en completar l’enllaç de Sant Quirze‐Centre per a permetre el moviment d’entrada a la C‐58 en
sentit Barcelona. L’actuació ha d’anar d’acord amb el traçat previst al projecte constructiu de les calçades laterals de la
C‐58 en aquest punt. Com que les calçades laterals són una obra més costosa, es proposa prioritzar els punts més
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Priorització d’actuacions àmbit B‐30
Codi

XV11b

Nom Actuació

C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa

Titularitat

Descripció del problema

Descripció de l'actuació

usuaris han d’utilitzar els enllaços de Sant Quirze nord i Sabadell Centre.

conflictius a l’hora de construir‐les, com el cas dels enllaços de Sant Quirze.

TES

L’autopista C‐58 té la següent secció segons el punt: en el tram entre l’AP‐7 i l’enllaç de Sabadell Centre disposa de
calçades de 3 carrils més una calçada lateral en sentit nord de secció variable; en el tram entre Sabadell Centre i la ronda
Oest de Sabadell té una secció de 3 carrils en sentit Terrassa i 2 carrils en sentit Barcelona més una calçada lateral en
sentit nord i en el tram entre Ronda Oest de Sabadell i Terrassa (enllaç amb la C‐16) té una secció de 2+2 amb un petit
tram de calçada lateral en sentit sud a la riera de les arenes. En aquest darrer tram l’autopista presenta episodis de
congestió a les hores punta. El PGI preveu una ampliació d’un tercer carril en aquest últim tram i la construcció de
calçades laterals entre Barberà i Terrassa.

L’actuació consisteix en la construcció de les calçades laterals de la C‐58 entre la Riera de les Arenes i l’AP‐7 que
augmentin la capacitat ens els punts més conflictius i al mateix temps millorin els enllaços de Sant Quirze centre i Sant
Quirze nord. Els trams prioritaris d'aquesta actuació són la millora dels enllaços de Sant Quirze Nord i Centre, les
calçades laterals entre l'enllaç de Terrassa Sud (Riera de les arenes) i Sabadell Centre i els futurs ramals de l'accés a
Sabadell des del lateral a la rotonda Sabadell Sud ‐ Aeroport.

MIFO/TES

Entre els termes municipals de Barberà i Cerdanyola es troba el que probablement sigui un dels nusos viaris més
complexos de Catalunya. Allí es creuen l’autopista C‐58 (amb les IMD’s més altes de la regió), el corredor AP‐7/B‐30
(corredor mediterrani amb el major trànsit de pesants de la regió i una secció total de 5+5 carrils) i la carretera N‐150
(que dóna accés a Barberà, Badia i el Sud de Sabadell). Possibilitar els moviments entre els 3 corredors implica un elevat
nombre de ramals d’enllaç amb la conseqüent ocupació de l’espai. El nus es troba ubicat en un àmbit que concentra una
generació important d’activitat econòmica amb els polígons de Barberà, el Baricentro, Santiga o Can Salvatella. Un
replantejament del nus podria racionalitzar‐ne l’ocupació de l’espai i millorar la comunicació entre els 3 corredors viaris.
Tanmateix, es considera una operació complicada i que caldria estudiar amb molt deteniment.

L’actuació consisteix en estudiar la possibilitat de reordenar l’ocupació de l’espai de nus viari AP‐7/B‐30‐C‐58 per a
poder aprofitar part del terreny per al desenvolupament d’activitat econòmica. No hi ha cap proposta concreta i caldrà
garantir que la nova configuració millora la fluïdesa actual del trànsit.

L’actuació consisteix en la creació d’un ramal d’accés directe al tronc de l’AP‐7 en sentit Tarragona provinent de la C‐58
(venint de Barcelona). L’objectiu que cal estudiar és si el nou ramal encaixa en temes d’interdistància amb els accessos
adjacents de l’AP‐7. Es tracta d’una actuació en el marc de millora i especialització entre laterals més pacificats i tronc
central més ràpid de l’AP‐7/B‐30.

XV12

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

XV13

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

MIFO/TES

El tram de la B‐30 entre la C‐58 i la UAB és un dels que té més problemes de congestió del corredor ja que concentra el
trànsit dels vehicles que van a la Universitat i Bellaterra amb els que volen accedir a l’AP‐7 des de la C‐58 (tant pel costat
Barcelona com pel costat Sabadell). Actualment, els vehicles que surten de Barcelona per la C‐58 i volen accedir a l’AP‐7
en direcció a Tarragona connecten primer al lateral B‐30 i no poden accedir al tronc fins passada la UAB. Si es construís
un ramal directe que permetés l’accés al tronc AP‐7 des de la C‐58 s’alliberaria de vehicles de pas aquest tram de la B‐30
tan carregat.

XV14

B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐
Cerdanyola

MIFO

El tram de la B‐30 entre la C‐58 i la UAB és un dels que té més problemes de congestió del corredor ja que concentra el
trànsit dels vehicles que van a la Universitat i Bellaterra amb els que volen accedir a l’AP‐7 des de la C‐58 (tant pel costat
Barcelona com pel costat Sabadell). A més, el futur Parc Alba generarà 10.000 veh en l’hora punta (Font: EAMG Parc
Alba) i un percentatge important accedirà al parc a través de l’enllaç de la UAB, carregant encara més aquest tram de via.
La B‐30 en aquest punt té 2 carrils de capacitat i podria plantejar la possibilitat d’ampliar‐ne el nombre.

L’actuació consisteix en remodelar el tram de la B‐30 en sentit Tarragona entre l’enllaç amb la C‐58 i la sortida de la UAB
dotant‐lo de més capacitat. Una de les possibles solucions seria ampliar la secció a tres carrils en aquest tram. S’han
d’analitzar amb detall els trànsits de trenat entre els que accedeixen de la C‐58 i els que surten per la UAB per a trobar
la solució òptima al tram. Es tracta d’una actuació en el marc de millora i especialització entre laterals més pacificats i
tronc central més ràpid de l’AP‐7/B‐30.

XV15

Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar)

MIFO

El tram de Ronda del Vallès entre Abrera i Terrassa farà de bypass per als vehicles provinents del corredor A‐2 (Lleida‐
Igualada) que es desplacin cap al corredor C‐58 (Terrassa, Sabadell) o cap el Vallès Oriental sense haver de passar pel nus
del Papiol que presenta problemes de capacitat a les hores punta. Aquesta infraestructura permetrà alliberar el trànsit
del corredor AP‐7/B‐30 de manera important. A més, la B40 permetrà alliberar de trànsit moltes carreteres locals de
l’àmbit com la C‐243 entre Martorell i Terrassa entre d’altres.

L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B‐40 (Quart Cinturó) entre l’A‐2 a Abrera i la Riera de les Arenes a
Terrassa, permetent l’enllaç amb el corredor C‐16/C‐58. Les obres de construcció es van iniciar i actualment es troben
aturades i sense data de reinici. Ja hi ha operatius els trams inici i final (entre la C‐16 i la Riera de les Arenes i entre l’A‐2
i la B1201) però falta construir els túnels del tram central.

MIFO

Actualment els vehicles provinents de Castellar per la carretera B‐124 (amb una IMD de 30.000 veh/dia) que volen
connectar amb la xarxa d’alta capacitat han de travessar Sabadell per vials urbans per anar a enllaçar amb la C‐58. La
construcció del tram de ronda Nord de Sabadell que permetés enllaçar la B‐124 amb la Ronda Oest del municipi
permetria desviar aquest trànsit millorant el temps de viatge dels residents de Castellar i al mateix temps alliberant de
trànsit de pas els vials interns de Sabadell.

L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B‐40 (Quart Cinturó) que fa de Ronda Nord de Sabadell (entre la
Ronda Oest de Sabadell i la carretera B‐124 a Castellar) i el desdoblament del tram de la B124 on enllaça amb la B‐40.
L’actuació inclou el desviament de la B‐124 per a poder enllaçar amb la Ronda Nord. Els nous trams de la B‐124 es
construiran amb secció 2+2 d’acord amb la previsió de desdoblament d’aquesta en els plans d’infraestructures. El
projecte de la B‐40 inclou una calçada central soterrada amb dues calçades laterals a nivell en aquest tram. Es proposa
estudiar la viabilitat de començar per les calçades laterals que facin la funció de Ronda en el cas que la calçada central
no estigui prevista fins més endavant.

MIFO

El tram de B‐40 entre Terrassa i Granollers segueix sent objecte de discussió entre els diferents actors del territori i
encara no està definit quin serà el traçat definitiu. L’estudi informatiu que ja es trobava redactat es va anul∙lar a principis
de 2013 per caducitat a l’hora d’aprovar l’expedient ambiental i caldrà redactar‐ne un de nou. El tram entre Sabadell i
Terrassa servirà per millorar la connexió entre les dues ciutats i permetrà als usuaris de Sabadell i Castellar connectar
amb el corredor A‐2. Tanmateix, la connexió important és la del tram Abrera Terrassa ja que permet el salt entre el
corredor C‐58 i el corredor A‐2 beneficiant a un hinterland més extens que el tram Sabadell‐Terrassa.

L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B‐40 (Quart Cinturó) entre la Riera de les Arenes (Terrassa) i la
carretera B‐124 (Sabadell‐Castellar) incloent la Ronda Nord de Sabadell.

TES

La carretera C‐1413a comunica Molins de Rei, el Papiol, Rubí, Sant Quirze del Vallès i Sabadell. Al seu pas per Sant Quirze
canalitza trànsits de connexió entre Rubí i Sabadell i al mateix temps suposa un itinerari rellevant per enllaçar Sabadell
amb els túnels de Vallvidrera. Això implica un important volum de trànsit de pas per la zona de l’estació de Sant Quirze
d’FGC. Existeix un projecte per a la construcció d’una via de bypass entre la carretera C‐1413a i l’enllaç de Sabadell centre
de la C‐58 que connectaria aquesta carretera amb el carrer Croàcia (que es transforma amb la Rambla Iberia d’accés al
centre de Sabadell).

L’actuació consisteix en la construcció d’una variant a la carretera C‐1413a al municipi de Sant Quirze que permeti
enllaçar el trànsit provinent de Rubí directament amb l’enllaç de Sant Quirze centre de la C‐58. L’actuació estaria
formada per un viaducte que circularia pel costat sud de l’Alcampo .

TES

La carretera C‐1413a comunica Molins de Rei, el Papiol, Rubí, Sant Quirze del Vallès i Sabadell. Al seu pas per Rubí pren
una funció de travessera urbana que creua el municipi de nord a sud i canalitza trànsits de pas entre els polígons del sud i
nord de Rubí, Terrassa i la zona de Castellbisba‐el Papiol. La construcció d’una nova ronda de Rubí que comuniqués els
esmentats polígons dels costats nord i sud del municipi alliberaria el centre de la ciutat d’un elevat volum de vehicles de
pas i permetria la reconversió de la travessera actual en una via amb caràcter urbà més pacificat. El traçat previst per la
nova via ha estat acordat pel municipi de Rubí i la Generalitat.

L’actuació consisteix en la construcció d’una ronda de Rubí pel costat est, paral∙lela a l’autopista C‐16, per a poder
alliberar de trànsit la carretera C‐1413a que circula per dins del nucli urbà i poder convertir‐la en una via de caràcter
més urbà. La Ronda de Rubí, de sud a nord, començaria a la via interpolar (a la zona propera al del Banc Sabadell)
discorreria paral∙lela a la C‐16, enllaçaria amb la C‐1413a i seguiria fins a enllaçar amb la BP‐1503. La via recull el trànsit
d’aquestes dues carreteres i el canalitza cap a la via interpolar i l’AP‐7/B‐30.
L’actuació consisteix en la construcció d’un petit tram de carretera que enllaci de manera directa els polígons del costat
nord i sud de la carretera B‐140 a la conca del Ripoll. L’actuació anirà acompanyada de la construcció d’una rotonda al
creuament amb la B‐140. L’objectiu és assolir un itinerari continu entre els dos polígons i l’enllaç 19 de l’autopista AP‐7 i
millorar les condicions de seguretat a les interseccions amb la B‐140. Es preveu que la nova via assumeixi, en part, la
funció de Ronda Est de Sabadell amb un cost econòmic baix.

XV16

Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de
Castellar.

XV17

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

XV18

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

XV19

Ronda Est Rubí

XV20

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

TES

La connexió entre els polígons dels costats est de Sabadell i Barberà es realitza de manera indirecta a través d’accedir a la
carretera B‐140 i circular‐hi fins a trobar un nou vial d’accés al polígon de destinació. Les connexions entre els vials dels
polígons i aquesta carretera són a través d’interseccions amb girs a l’esquerra i dèficits de seguretat.

XV21

Augment de capacitat de la C‐59

TES

La C‐59 disposa de dos carrils per sentit des de l’extrem sud de la variant de Palau‐Solità fins a l’enllaç amb la N‐152a. En
aquest punt els dos carrils es bifurquen: un enllaça amb la N‐152a i l’altre segueix per anar a buscar l’enllaç amb la C‐33 i
la C‐17. El problema és que la major part del trànsit vol continuar per enllaçar amb aquestes dues vies i es troba amb un
coll d’ampolla en perdre un dels dos carrils. La via canalitza un trànsit important tant de vehicle privat com de
mercaderies i serveis de transport públic (l’eix de Caldes és un dels eixos més potents de transport de viatgers per
carretera), de manera que el problema afecta als tres tipus de trànsit.

L’actuació consisteix en l’augment de la capacitat a la C‐59, a l’enllaç amb l’N‐152a en sentit sud. En aquest punt hi ha
un coll d’ampolla a la C‐59 que passa de 2 carrils a 1 quan la major part del trànsit vol seguir per aquesta via fins a la
bifurcació entre la C‐17 i la C‐33. El projecte permetrà mantenir els dos carrils en sentit baixada en aquest punt a través
d’una actuació puntual amb un cost econòmic molt reduït.

XV22a

Sortida per la dreta a l'AP‐7 amb nova rotonda

MIFO/TES

El municipi de Montmeló es troba al marge de les autopista AP‐7 i C‐33 però no disposa de cap accés directe. Per accedir

L’actuació consisteix en una nova sortida a l’autopista AP‐7 en sentit Girona que doni accés al municipi de Montmeló i,
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Priorització d’actuacions àmbit B‐30
Codi

Nom Actuació

Titularitat

que doni accés a Montmeló i Parets (previ a la
variant C‐17)

XV22b

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

XV23a

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

XV23b

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

XV24a

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

XV24b

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

Descripció del problema

Descripció de l'actuació

al municipi cal sortir a buscar la C‐17 per Parets i continuar per la B‐144, que circumval∙la el circuit de Catalunya. El
projecte de la variant de la C‐17 té previst un ramal de sortida a Montmeló però el present estudi planteja avaluar la
possibilitat d’avançar la construcció de l’enllaç de manera compatible amb la futura variant.

indirectament, als polígons del sud de Parets així com la connexió fins el circuit de Catalunya i el tram coincident amb la
C‐35. El ramal proposat es trobaria a l’altura de la sortida per l’esquerra de l’AP‐7 en sentit nord, que connecta amb la
C‐17. Aquesta actuació s’emmarca en el futur projecte de variant de la C‐17 que sí que contempla aquest ramal de
sortida. Es tracta d’estudiar si es podria avançar aquest ramal de sortida de manera que fos compatible amb la futura
variant de la C‐17 en el cas que la construcció d’aquesta quedés més a llarg termini.

TES

La C‐17 es una via amb secció 2+2 que neix del desdoblament de l’antiga N‐152. La via és gratuïta i comunica Barcelona
amb el corredor Vallès Oriental‐Osona‐la Garrotxa. En l’entorn més metropolità, la via presenta certs problemes de
capacitat i el plans d’infraestructures preveuen l’ampliació a 3+3 carrils. Per al grup‐B30 l’actuació permetrà dotar de
millor infraestructura viària als municipis de Mollet, Montmeló i Parets del Vallès i millorarà sensiblement la connexió
entre els corredors AP‐7, C‐33 i la pròpia C‐17. A més, la nova variant permetrà reconvertir la C‐17 actual cap a una via
més pacificada i amb un caràcter més metropolità.

L’actuació consisteix en la construcció de la variant de la C‐17 en el tram entre Mollet del Vallès i Lliçà.
El condicionament de la C‐17 en aquest tram no consisteix en una ampliació de calçada (com el tram Lliçà‐la Garriga)
sinó en una nova via paral∙lela a l’actual. La variant comença (de sud a nord) després del tram soterrat de Mollet, es
col∙loca paral∙lela a l’AP‐7 quan aquesta enllaça amb la C‐33, segueix en direcció al circuit de Catalunya i discorre entre
aquest i l’actual C‐17 fins a l’altura de Can Franqueses on la connecta amb l’actual C‐17. A partir d’aquest punt es
realitza una ampliació del nombre de carrils enlloc d’una via paral∙lela a l’actual. La nova actuació inclou un complex
enllaç de trenat de la C‐17 amb la C‐33 i l’AP‐7 que permetrà la connexió entre les tres vies. L'actuació inclou una sortida
per la dreta en el tram on s'uneixen les tres vies que donarà accés a Montmeló i, indirectament, als polígons del sud de
Paret. Es preveu que aquest ramal de sortida desemboqui a una nova rotonda que serà la que donarà accés directe a
Montmeló. L'actuació de la variant també preveu una nova rotonda en el tram actual de la C‐17 que amb la nova
variant quedarà reordenat com a via local. Aquesta rotonda connectarà amb l'altra nova rotonda que dona accés a
Montmeló. La variant de la C‐17 possibilitarà també l'enllaç al Circuit de Catalunya essent totalment compatible amb les
previsions del PDU que estan redactant els municipis de l'àmbit conjuntament amb la Generalitat i el propi Circuit. En el
tram proper al circuit la variant de la C‐17 es fusionarà amb un tram de la C‐35 incrementant la capacitat de la xarxa
viària que dona accés a aquest equipament. El conjunt d'actuacions descrit, no només desdoblarà la C‐17 sinó que
facilitarà l'accés a la xarxa d'autopistes (C‐33, AP‐7 i C‐17) i als nuclis urbans i zones industrials de Montmeló i Parets del
Vallès (a través de les dues noves rotondes) i millorarà sensiblement l'accés al circuit de Catalunya i als àmbits de
desenvolupament econòmic del sector.

TES

El ramal de connexió entre el nus C‐33/AP‐7 i la C‐17 només permet els moviments en el sentit nord d’aquesta via. Els
usuaris de Parets provinents de Girona per l’AP‐7 (per exemple) s’han d’incorporar a la C‐17 i seguir en sentit nord fins a
Lliçà de Vall per poder fer el canvi de sentit. Una rotonda al punt d’unió entre la C‐17 i el vial de connexió amb l’AP‐7
permetria realitzar tots els moviments. La variant de la C‐17 ja preveu una pacificació del traçat actual amb una rotonda a
nivell en aquest punt. Si la construcció de la variant quedés descartada es proposaria la construcció d’una rotonda a
diferent nivell.

L’actuació consisteix en la construcció d’una rotonda a diferent nivell a l’enllaç entre la C‐17 i el ramal d’accés provinent
de les autopistes C‐33 i AP‐7. D’aquesta manera el trànsit que prové d’aquestes autopistes pot enllaçar amb la C‐17 en
sentit sud en aquest punt per accedir a Parets del Vallès. Si l’actuació es realitza sense estar operativa la variant de la C‐
17, caldrà que la rotonda sigui a diferent nivell per damunt de la C‐17, amb major cost de construcció que una rotonda a
nivell.

TES

El ramal de connexió entre el nus C‐33/AP‐7 i la C‐17 només permet els moviments en el sentit nord d’aquesta via. Els
usuaris de Parets provinents de Girona per l’AP‐7 (per exemple) s’han d’incorporar a la C‐17 i seguir en sentit nord fins a
Lliçà de Vall per poder fer el canvi de sentit. Una rotonda al punt d’unió entre la C‐17 i el vial de connexió amb l’AP‐7
permetria realitzar tots els moviments. La variant de la C‐17 ja preveu una pacificació del traçat actual amb una rotonda a
nivell en aquest punt.

L’actuació consisteix en la construcció d’una rotonda a nivell a l’enllaç entre la C‐17 actual i el ramal d’accés provinent
de les autopistes C‐33 i AP‐7 i de la futura variant de la C‐17. Aquesta actuació està condicionada a la prèvia construcció
de la variant de la C‐17 entre Mollet i Lliçà. La variant canalitzarà el trànsit actual de la C‐17 i permetrà realitzar
importants actuacions de pacificació a la C‐17 actual, que inclouran la construcció d’aquesta rotonda a nivell. D’aquesta
manera el trànsit provinent de la C‐33/AP‐7 o la nova C‐17 pot enllaçar amb la C‐17 actual en sentit sud per accedir a
Parets del Vallès.

MIFO/TES

Actualment l’autopista AP‐7 no té enllaços intermitjos entre la carretera BP‐5002 i la C‐60. Això suposa un tram de 6 km
sense enllaços. L’enllaç amb la BP‐5002 és l’últim lliure de peatge ja que a la C‐60 ja es paga el peatge de la Roca. Aquest
fet provoca que molts vehicles amb destinació a la Roca o Granollers prenen la sortida de la BP‐5002 i utilitzen la ronda
sud de Granollers. En aquest tram sense enllaços, l’autopista creua dues carreteres (la BV‐5159 i la C‐1415c) que
permetrien un millor accés a aquests dos municipis. Caldria acordar l’actuació amb la Direcció General de Societats
Concessionàries d’Autopistes ja que aquesta actuació també trauria trànsit del peatge de la Roca. A més, l’enllaç amb la
C‐1415 es troba a l’altura de la barrera de peatge i podria dificultar‐ne la construcció.

L’actuació consisteix en nous enllaços a l’autopista AP‐7 amb les carreteres BV‐5159 i C‐1415c que permetran un millor
accés als municipis de Granollers i la Roca del Vallès. Els enllaços s’ubiquen en un àmbit on es preveu una calçada
lateral emmarcada dins de la via interpolar. Es proposa estudiar la possibilitat de que els enllaços siguin compatibles
amb la construcció de la calçada lateral o fins i tot estudiar la possibilitat que aquests la substitueixin en part.

TES

La via interpolar del Vallès es una infraestructura viària pensada per connectar diferents pols d’activitat econòmica del
Baix Llobregat i el Vallès. L’eix, d’uns 60 km de llargada, ha d’unir Molins de Rei (Baix Llobregat) i Sant Celoni (Vallès
Oriental). Es tracta d’una via transversal al Vallès i es localitza entre l’autopista AP‐7 i el quart cinturó. Està formada per
un total de 9 trams que a partir de l’àmbit de Montmeló/Vilanova del Vallès consisteix en el desdoblament de la C‐35 en
forma de calçades laterals de l’AP‐7. Aquesta via resoldria en gran part els problemes de trànsit que pateix la ronda Sud
de Granollers que canalitza trànsit en direcció a la Roca o Sant Celoni que vol evitar el peatge de la Roca.

L’actuació consisteix en la construcció de la calçada lateral de l’AP‐7 entre Granollers i la Roca emmarcada dins de la via
interpolar. Les calçades laterals enllaçarien la BP‐5002 amb la C‐60 a la Roca i serien compatibles amb el traçat previst
per la futura via del marge esquerre del Besòs.

MIFO

Actualment el trànsit de pesants provinent del costat Girona de l’AP‐7 que es dirigeix als polígons del Sud de Mollet
utilitza la sortida 15 (Mollet del Vallès centre) i travessa el municipi per vials interns fins a accedir al polígons. La futura
variant de la C‐17 solucionarà aquest problema ja que donarà accés als polígons i es permetrà l’accés directe a ella des de
l’AP‐7 però a curt termini es podria evitar el trànsit de pas mitjançant sistemes de senyalització que indiquin als camions
que cal canviar de sentit a l’enllaç 16 de l’AP‐7 per enllaçar després amb la C‐17 en sentit Barcelona i d’aquesta sortir cap
als polígons.

L’actuació consisteix en la implantació d’una senyalització especial per a vehicles pesants de l’AP‐7 (sentit Tarragona)
per a evitar que travessin el centre de Mollet per accedir als polígons del costat sud del municipi. La senyalització ha
d’incloure també una prohibició de circulació pel centre de Mollet i un cert control per part de la policia local. La futura
variant de la C‐17 solucionarà el problema.
L’actuació consisteix en connectar el viari local de Santa Perpètua amb la rotonda de l’enllaç 18 de l’AP‐7 (Santa
Perpètua/Polinyà) al costat sud de l’autopista. L’enllaç de l’AP7 amb la B‐142 es fa a través de les dues rotondes a banda
i banda de l’AP7. A la rotonda sud ha estat recentment obert parcialment en part per tal que pugui servir el centre
comercial LIDL tot i que el vehicle que arriba a aquest centre ha de fer un gir a l’esquerra. Resta pendent la seva
obertura cap a Can Filuà. Pel que fa a la rotonda nord, també caldria completar l’enllaç amb l’accés per darrera les
antigues naus de Samco cap als laterals de la B‐140 direcció Santa Perpètua de Mogoda.
L’actuació consisteix en la implementació de carrils bici interurbans segurs a les vies locals que millorin la connectivitat
en aquest mode de transport entre els municipis de l'àmbit i amb els principals nodes d'atracció de mobilitat (UAB,
Polígons industrials,...). Aquest pla de carrils bici ha d’incloure l’ampliació del pont antic sobre l’AP‐7 que comunica la
UAB amb Cerdanyola i que actualment presenta dèficits importants de seguretat i comoditat per a vianants i bicicletes.

XV25

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

XV26

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

MIFO

Els vehicles amb destinació a Santa Perpètua des de l’AP‐7 han d’utilitzar l’enllaç 18, anar a buscar la carretera B‐140 a
l’altura de l’accés amb els polígons del sud de Polinyà i tornar a creuar l’autopista per accedir a la seva destinació final.
Aquest fet carrega d’un trànsit innecessari el tram d’enllaç entre la B‐140 i l’AP‐7 i dificulta l’accés a Santa Perpètua.

XV27

Pla de carrils bici interurbans

TES

La bicicleta és un mode de transport en creixent. L’àmbit B30 té atractors de mobilitat en bicicleta molt potents, com per
exemple la UAB.
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DÈFICITS

CONGESTIÓ
Accessos a la B‐30 des de la C‐58 i la N‐150
C‐58 Tram Sabadell‐Terrassa
AP‐7 Tram Rubí‐Papiol
B‐30 Tram C‐58 ‐ UAB
B‐30 Tram Sant Cugat
N‐150 Sabadell‐Terrassa
N‐150 Cerdanyola‐Sabadell
C‐1413 intersecció a Castellbisbal
C‐1413 pas per Rubí
B‐124 Entrada a Sabadell des de Castellar
C‐58 Accés Sant Quirze Nord
B‐140 Sabadell ‐ Santa Perpètua
Sortida polígon El Pla
Eix de Caldes (C‐59) amb corredor C‐33/C‐17
C‐17 Tram Parets ‐ Lliça
VEHICLES DE PAS PEL CASC URBÀ DELS MUNICIPIS
Sant Quirze. C‐1413a
Sant Quirze. Nord Sud per evitar congestions a la C‐58
Vehicles de pas pe Rubí per la C‐1413
Mollet. Camions procedents d'AP‐7 per a anar a
polígons del sud i de Martorelles
Molins de Rei. Camions procedents del Nord que han
de fer la volta
Pas per Barberà de vehicles de Badia
Pas per Sabadell de vehicles de Sant Quirze
Pas per Sabadell de vehicles procedents de Castellar
El Papiol (Accés AP‐7)
Castellbisbal (Accés AP‐7)
Granollers (Accés AP‐7 sense peatge)
La Roca (Accés AP‐7 sense peatge)
Santa Perpètua de Mogoda (Accés AP‐7)
Sant Quirze. Accés C‐58 STQ centre
Montmeló (Accés a AP‐7, C‐33 i C‐17)
Parets del Vallès (Accés C‐33)
DÈFICIT DE CONNECTIVITAT INTERNA
Connexió dels polígons del Ripoll
Connexió interurbana en bicicleta
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
4

1
1
1
1

1
1
1

1
2
1

3
1

1
1

1

XV10
XV11a

Nus viari AP‐7 / C‐58 (Millora de senyalització)
C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)

1

XV16
XV17
XV18

XV19

XV20

XV21

XV22a

XV22b

XV23a
XV23b
XV24a
XV24b

XV25
XV26
XV27

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

Ronda Est Rubí
Connexió polígons conca del Ripoll (connexió
dels polígons de Can Roqueta amb polígons de
Santiga i can Salvatella)
Augment de capacitat de la C‐59
Sortida per la dreta a l'AP‐7 amb nova rotonda
que doni accés a Montmeló i Parets (previ a la
variant C‐17)
C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliça amb nou
accés a Montmeló
C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets
(previ a la variant C‐17)
C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la
variant C‐17)
Nous enllaços a l'AP‐7 amb la BV‐5159 i la C‐
1415c
Calçades laterals de l'AP‐7 entre Granollers i la
Roca
AP‐7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants
per a evitar el pas pel centre del municipi
Enllaç AP‐7 / B‐142.
Millorar sortida cap a Santa Perpètua
Pla de carrils bici interurbans

1

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

1

XV15

XV14

B‐30

Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar)

XV13
B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐
Cerdanyola

C‐58

Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera
de Castellar.

XV12

1

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

1

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

XV11b

XV09

Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30
1

XV11a'

XV08

Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de
capacitat ramal de la C‐58 a l'AP‐7)
1

C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)

XV07b

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

Àmbit Llobregat
Via
Eixos alta capacitat
inter
(AP‐7, AP‐2, A‐2)
polar

C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa
(prioritzar tram Terrassa sud‐Sabadell Centre i
enllaços de Sant Quirze)

XV07a

XV04b

Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí

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

XV04a

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

C‐1413a

XV06

XV03

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

Reserva de sòl

XV05

XV02

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

Gestió

Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)

XV01

Peatge

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

2
2
4
2
2
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1

Alliberament de peatge per a
moviments interns grup B‐30

Nombre d'actuacions
que poden solucionar‐la

ACTUACIONS

Priorització d’actuacions àmbit B‐30

La taula següent mostra quins dèficits contribueixen a millorar les actuacions seleccionades:
Àmbit Central
Ronda Vallès /
Ronda Nord
Sabadell

1
1

Variant
Sant
Quirze
Ronda
Rubí
Altres
C‐59
C‐17
Àmbit Oriental

1
1
1
1

Via
interpolar

1

1
1

1

AP‐7

49

Altr
es

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
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XV23b

XV21

XV23a

XV20

XV22b

XV19

Via
interpolar

C‐17

XV22a

C‐59

XV18

XV17

XV16

XV15

XV14

XV13

XV12

XV11b

XV11a'

XV10

XV11a

XV09

XV08

XV07b

XV07a

Altres

2
2

1

1

1

1

1

4

3

Altr
es

AP‐7

XV27

1

Ronda
Rubí

XV26

1

1

B‐30

Variant
Sant
Quirze

XV25

1

2

C‐58

Àmbit Oriental
Ronda Vallès /
Ronda Nord
Sabadell

XV24b

2

XV06

XV05

XV04a

XV03

C‐1413a

Àmbit Central

XV24a

DISFUNCIONS PROVOCADES PEL PEATGE
Vehicles que utilitzen la C‐1413 entre Rubí i Sant
Andreu de la Barca
Des de Martorell: vehicles que baixen fins a Sant
Vicenç dels Horts a fer el canvi de sentit
Vehicles que entren a Granollers per saltar‐se el
peatge de la Roca
Connectivitat interna de l'àmbit B‐30 amb peatge:
Peatge de Martorell
Connectivitat interna de l'àmbit B‐30 amb peatge:
Peatge de la Roca
OCUPACIÓ DEL SÒL
Reserva de sòl per a Via interpolar a Santa Perpètua
Reserva viària de l'autovia del marge esquerre del
Besòs
Enllaç de la C‐58 i l'AP‐7 a Barberà. Ocupació poc
racional de l'espai.
SEGURETAT
Accidentalitat a l'enllaç Sant Quirze nord (C‐58)
Accidentalitat polígons del Ripoll
Sortida de l'AP‐7 per l'esquerra cap a la C‐17
Total problemes que millora

Reserva de sòl

XV02

XV01

Peatge

Àmbit Llobregat
Via
Eixos alta capacitat
inter
(AP‐7, AP‐2, A‐2)
polar
XV04b

Gestió

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

2
1
2

1

1
1

4

2

1

2

3

5

2

2

3

3

2

1

2

2

4

1

2

2

2

3

4

1

2

2

1

1
3

1
4

1

1
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5.5 REUNIONS AMB LES ADMINISTRACIONS TITULARS
S’han realitzat reunions amb les administracions titulars de les actuacions preseleccionades.

A les reunions s’efectua un repàs de les actuacions preseleccionades i s’obté informació sobre
els següents aspectes:
1. Existència d’estudis informatius o projectes constructius de les actuacions (en redacció o
aprovats) o altres estudis específics
2. Cost orientatiu de les actuacions per als casos en que no hi hagi un estudi específic
3. Previsió temporal d’entrada en servei de les obres que es trobin en curs
4. Previsió temporal de les actuacions planificades
5. Grau de prioritat amb que l’administració contempla cada actuació
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6 METODOLOGIA DE PRIORITZACIÓ
La metodologia de priorització es basa en un “arbre de decisió”. S’ha preferit aquest mètode per
la seva claredat conceptual front a una metodologia multicriteri amb pesos. La metodologia es
basa en la valoració de 5 criteris que s’exposen a continuació:
Descripció:

1

Viabilitat
tècnica

S'analitza la viabilitat tècnica de les actuacions proposades independentment del
cost que suposin. És un indicador principal ja que si una actuació no és viable
tècnicament queda directament descartada.

Opcions:
Sí:
No:
Pendent d'estudi:
Descripció:

L'actuació proposada és viable tècnicament.
L'actuació proposada no és viable tècnicament
Hi ha dubtes de la seva viabilitat. En aquest cas es prioritzaria encarregar un estudi
específic per a avaluar la seva viabilitat abans d’avançar en la seva priorització.
S'analitza en quin punt es troba l'actuació des d'un punt de vista de planificació,
estudis en curs i previsió d’execució

Opcions:
En curs:
2

Grau de
maduresa

Amb projecte/estudi:
Planificat:
No planificat:

Descripció:
3

Cost

Les obres de construcció de l'actuació es troben iniciades. Poden estar "en marxa"
o aturades i poden tenir un horitzó definit d'entrada en servei o estar aturades
indefinidament.
L'actuació disposa d'estudis informatius o projectes constructius enllestits o en
redacció
L'actuació apareix als plans d'infraestructures o de serveis de les diferents
administracions (PDI, PITC, PGI,...) però encara no s'han iniciat els estudis
pertinents (Estudi previ, informatiu o projecte constructiu)
L'actuació no apareix a cap pla d’infraestructures o serveis.
Cost econòmic de l'actuació. Com que la majoria d’actuacions proposades no
disposen d'estudis que permetin estimar amb certa precisió el cost econòmic
previst, es categoritza el cost des d'un punt de vista qualitatiu/quantitatiu (Alt,
moderat i baix). Es tractarà d’aproximacions referides sempre a l’any 2013 si no
s’indica una altra cosa.

Opcions:
Alt
Moderat
Baix

Descripció:
4

Magnitud
del benefici
que aporta

S'estima un cost inferior als 10 M€
El criteri es basa en el nombre estimat de beneficiats per l’actuació. No es
disposa d'estudis de demanda específics per a cada actuació així que cal fer
estimacions. Es consideren tres nivells de magnitud (alta, mitjana i baixa).
S'utilitzen dades actuals de trànsit de vehicles i d'usuaris del transport públic per
a ajudar a quantificar el nombre de beneficiats.
Implica una elevada quantitat de beneficiats. Correspon a actuacions sobre eixos
viaris de trànsit elevat i serveis de transport públic d'alta demanda

Mitjana

Implica una quantitat mitjana de beneficiats

Baixa

Implica una quantitat reduïda de beneficiats

Descripció:

Àmbit
territorial
beneficiat

S'estima un cost entre 10 M€ i 50 M€

Opcions:
Alta

5

S'estima un cost superior als 50 M€

Criteri que serveix per il∙lustrar la magnitud de l'àmbit territorial que es veu
beneficiat per cada actuació. Servirà per prioritzar aquelles actuacions que
tinguin una afectació a nivell regional per tot l'àmbit de la B‐30 abans que
aquelles que beneficiïn un sol municipi.

Opcions:
Municipal

L'actuació beneficia la mobilitat vinculada a un municipi concret

Supramunicipal

L'actuació es troba situada estratègicament per a beneficiar la mobilitat vinculada
a un petit grup de municipis (2‐3 municipis)

Regional

L'actuació té un caràcter global i beneficia a tot un corredor, l'àmbit global de la B‐
30 o fins i tot un àmbit major. De vegades pot ser difícil distingir un benefici
supramunicipal d'un benefici regional. Es considera que a partir de més de 3
municipis beneficiats l'àmbit passa a ser regional.
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El procés de priorització segueix els passos següents (veure esquema següent):
1. En primer lloc s'avalua la viabilitat tècnica de l'actuació: Si l'actuació no és viable
tècnicament, directament es descarta. Si l'actuació pot ser viable però és necessari un
estudi específic per a avaluar‐la, es proposa encarregar aquest estudi però l'actuació
s'incorpora igualment a l’anàlisi de priorització.
2. En segon lloc s’avalua el grau de maduresa de les actuacions viables: Si l'actuació es
troba en curs passa a formar part d'un subgrup de priorització de finalització d'obres; la
resta d’actuacions passen al següent nivell.
3. En tercer lloc s'avalua l'àmbit beneficiat de l’actuació: com major sigui l’àmbit
beneficiat, major serà la prioritat de l’actuació. Així, es prioritza les actuacions que
beneficiïn un àmbit regional per sobre d'aquelles que beneficiïn un àmbit
supramunicipal i finalment es troben les actuacions de caràcter municipal. Aquest
procés es realitza únicament per les actuacions viables i que no es trobin en curs.
4. En quart lloc s'avalua la magnitud de benefici que aporta cada actuació: les actuacions
amb una magnitud “alta” de benefici passaran al davant de les de magnitud “mitjana” i
“baixa”.
5. En cinquè lloc s’avalua el cost de l’actuació prioritzant les actuacions de cost “baix” per
sobre de les de cost “mitjà” i “alt”.
6. Finalment, a igualtat de la resta de paràmetres, es prioritzaran aquelles que ja disposin
d'estudis específics per davant de les planificades i en darrer lloc les no planificades.
El resultat de l’anàlisi és una classificació de les actuacions objecte d’anàlisi en 6 grups o
categories:
Grup

Nom

Descripció

1

Actuacions en curs

Acabar les obres que ja es troben iniciades (en curs)

2

Actuacions de modificació de
planejament urbanístic

Es tracta d’actuacions que consisteixen en la desafectació de sòls destinats a
reserves viàries i que no tenen un cost de construcció associat

3

Actuacions de prioritat alta

Actuacions amb un àmbit “regional” i que aportin una “alta” magnitud de
benefici

4

Actuacions de prioritat mitjana

Actuacions amb un àmbit “regional” o “supramunicipal” i que aportin una
“mitjana” magnitud de benefici

5

Actuacions de prioritat baixa

Actuacions amb un àmbit “supramunicipal” que aportin una magnitud “baixa” de
benefici o bé actuacions amb un àmbit “municipal”

6

Actuacions descartades

Actuacions sense viabilitat tècnica, queden descartades

En la classificació prioritzada d’actuacions és possible que actuacions amb prioritat alta siguin
redundants amb altres actuacions de prioritat inferior.
En aquests casos, implementar l’actuació de prioritat més alta eliminaria de la llista les de
prioritat més baixa.
D’altra banda, el fet que l’actuació de prioritat alta finalment no s’executés faria que l’actuació
redundant de prioritat inferior pugés de categoria a prioritat alta.
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7 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS
7.1 ACTUACIONS DE XARXA FERROVIÀRIA I TRANSPORT PÚBLIC
Actuacions a la xarxa ferroviària de mercaderies i transport públic
Codi

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

L’actuació està prevista a l’agenda
del corredor mediterrani i per tant
es considera que sí que disposa de
viabilitat tècnica

L’agenda del corredor
mediterrani ho preveu operatiu
per a 2015.

El cost de l’actuació englobarà
temes de línia ferroviària, accessos
viaris i probablement
condicionament de la terminal. No
es disposa d’una dada de cost
precisa però s’estima que estarà
entre els 50 M€i 100 M€.

El condicionament i connexió de la terminal amb ample UIC
permetrà a l’activitat industrial ubicada a l’àmbit B‐30 poder
exportar cap a Europa els seus productes per ferrocarril.
Donada la capacitat productiva de la regió i la condició de mode
de transport massiu del ferrocarril, es considera que la
magnitud de benefici que aporta és “alta”.

Disposar d’una terminal de mercaderies
connectada amb Europa amb ample UIC
beneficiaria globalment l’activitat industrial
de tots els municipis del Grup i per això es
considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”.

Incrementar freqüències seria
perfectament viable tècnicament

L’actuació apareix al Pla de
Transport de Viatgers 2008‐
2012 i al Pla de Rodalies 2008‐
2015.

El cost de l’actuació correspon a
l’increment de cost d’explotació i
manteniment del servei, més la
possible compra de material mòbil.
Un increment a 3 trens/h durant 6
hores/dia durant 20 anys suposaria
un increment en el cost d’explotació
de 48 M€ (9 euros/veh∙km)

La línia actual té una demanda de 3.500 viatgers/dia en gran
part degut a que la freqüència és baixa, però es considera que
té un potencial captable molt elevat ja que els municipis a qui
dóna servei la línia engloben més de 400.000 habitants. A més,
reforçar la única línia de rodalies no radial té un component
estratègic molt significatiu. Es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “alta”.

La línia R8 té parades en 8 municipis (tots
del Grup B‐30) i cal afegir‐hi altres
municipis que propers que es beneficiarien
de l’increment de freqüències. Per tant,
l’àmbit beneficiat és “regional”.

TP01b

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

L’actuació és viable tècnicament ja
els ramal R8‐R4 a Cerdanyola i
Castellbisbal estan operatius (el
primer ja funciona amb la línia R7 i el
segon funcionava en el passat per al
trànsit de mercaderies des del port)

L’actuació apareix al Pla de
Transport de Viatgers 2008‐
2012

Com s’ha explicat a l’actuació
anterior l’increment de freqüències
de la R8 pot resultar en 48 M€ en 20
anys. A aquests, cal afegir‐hi
l’increment de cost per la
implantació de la nova línia de llaç
(amb més veh∙km). L’increment
d’expedicions es repartirà entre les
dues línies però tot i així es preveu
que l’increment de cost a 20 anys
sigui “alt”.

L’actuació té un component estratègic molt significatiu ja que
millora l’oferta de la única línia de rodalies no radial, millora la
comunicació de la B‐30 amb Sants i els pobles de l’eix del
Llobregat (millorant la connexió amb AVE i l’aeroport) i
recupera l’esquema de l’antiga línia R7 que enllaçava l’eix Rubí‐
Sant Cugat‐UAB amb l’entrada a Barcelona per la R4 a
Montcada. Es considera que la magnitud del benefici que aporta
és “alta”.

La línia R8 té parades en 8 municipis del
Grup B‐30 i cal afegir‐hi altres municipis
que propers que es beneficiarien de
l’increment de freqüències. La línia de llaç
permetrà vertebrar la regió i millorarà la
connexió amb Barcelona i Sants. Per tant,
l’àmbit beneficiat és “regional”.

TP02

Repensar corones amb T‐Mobilitat
trencant el model radial

Tot i que l’actuació és factible
tècnicament, es considera que
caldria realitzar un estudi específic
sobre com hauria de ser el nou
model tarifari i la seva
implementació.

La T‐Mobilitat estarà operativa
en 2‐3 anys, tot i que d’entrada
no es contempla modificar el
model de corones.

El cost de l’actuació vindria provocat
per la possible pèrdua d’ingressos
dels operadors deguda a una nova
política de corones tarifàries que
beneficiï l’àmbit B‐30.

L’impacte de canviar el paradigma de sistema tarifari actual
podria afectar a totes les relacions del territori, així que es
considera que la magnitud del benefici és “alta”.

Canviar el model de tarificació afectaria a la
relació transversal entre els municipis del
Grup B‐30 i per tant l’àmbit beneficiat seria
“regional”

Estudi informatiu en marxa del
Ministeri de Foment

El cost previst és de 50 M€ (font: Pla
de Rodalies de Renfe 2008‐2015)

L’intercanviador de Barberà farà de ròtula entre les línies R4 i
R8, connectant, amb un intercanvi, el potent eix de Cerdanyola‐
Barberà‐Sabadell‐Terrassa amb l’eix Martorell‐Mollet‐
Granollers, reduint sensiblement el temps de viatge en
transport públic en moltes relacions internes al grup B‐30. A
falta d’estudis més específics, es considera aquest
intercanviador prioritari pel seu potencial intercomunicador
davant d’altres intercanviadors proposats ja que engloba moltes
de les interconnexions que farien els intercanviadors de
Volpelleres i Hospital General en un de sol. Tanmateix, per a
que l’intercanviador tingui una utilitat apreciable ha d’anar
acompanyat d’un increment de freqüències a la R8 ja que les
freqüències actuals condicionen molt el temps de
desplaçament. Es considera que la magnitud del benefici que
aporta és “alta”.

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més vertebren el
territori i per tant tenen un àmbit de
benefici “regional”

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018

No es disposa de dada de cost però
es considera que ha de ser similar
als 15 M€ previstos per
l’intercanviador de Volpelleres.

La funció d’aquest intercanviador és fer de ròtula entre la
branca de Terrassa d’FGC i la R8. Tot i que es preveu un impacte
menor que en el cas de l’intercanviador de Barberà, el fet de
connectar ciutats importants com Terrassa, Rubí i gran part de
Sant Cugat (ja que l’estació actual de Renfe Sant Cugat és força
perifèrica) permetrà una millor vertebració del territori. Es
considera que la magnitud del benefici que aporta és “alta”.

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més vertebren el
territori i per tant tenen un àmbit de
benefici “regional”

El cost previst és de 15 M€ (font: Pla
de Rodalies de Renfe 2008‐2015)

La funció d’aquest intercanviador és fer de ròtula entre la
branca de Sabadell d’FGC i l’R8. És interessant per als usuaris de
la zona sud de Sant Cugat, el polígon de Sant Joan, la UAB, Sant
Quirze i Sabadell. Tot i així, la UAB ja disposa d’estació a la R8 i
Sabadell no l’utilitzaria si disposés de l’intercanviador de
Barberà. A més, l’estació actual de Renfe a Sant Cugat disposa
d’un hinterland associat (el barri de Coll Favà) i el seu
desplaçament podria perjudicar sensiblement els actuals

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més tenen efecte
“xarxa” i per tant tenen un àmbit de
benefici “regional”

XFM01

TP01a

TP03

TP04

TP05a

Nom Actuació

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

Incrementar freqüències R8

Factibilitat tècnica

Intercanviador Barberà

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015, i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

Intercanviador Hospital General

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

Intercanviador Volpalleres.
Desplaçar l'estació de Renfe

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
2008‐2015
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Codi

Nom Actuació

Factibilitat tècnica

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

usuaris. L’intercanviador hauria d’anar acompanyat d’un
augment de freqüències a l’R8. Es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “mitjana”.

Aquesta solució no implica el desplaçament de l’estació i per
tant no perjudica el hinterland de l’estació actual. Per altra
banda, el fet d’haver d’agafar una llançadora per enllaçar
millora el temps de transbordament respecte a fer‐ho caminant,
tot i que no és tan immediat com si les dues estacions es
trobessin al mateix punt. L’intercanviador hauria d’anar
acompanyat d’un augment de freqüències a l’R8. Es considera
que la magnitud del benefici que aporta és “mitjana”.

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més tenen efecte
“xarxa” i per tant tenen un àmbit de
benefici “regional”

TP05b

Intercanviador Volpalleres. Autobús
llançadora

L’actuació no està prevista però sí
que és tècnicament viable.

L’actuació no apareix a cap pla
o programa.

Es preveu que una llançadora entre
les dues estacions podria tenir un
cost d’explotació i manteniment del
voltant de 200.000 €/any i per tant
és de cost “baix”.

TP06

Intercanviador Martorell

L’actuació es troba en curs i per tant
es considera que sí que és
tècnicament viable.

La part d’edifici corresponent a
FGC es troba acabat. Manca
l’edifici corresponent a Adif. Es
considera que l’obra es troba
en curs.

No es disposa de dada oficial de
cost. Només falta mig edifici i
s’estima un cost inferior als 3 M€
(equivalent a la meitat construïda al
costat FGC)

La funció d’intercanviador ja es troba operativa i el que falta és
l’edifici del costat Renfe. Així, es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “baixa”

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més vertebren el
territori i per tant tenen un àmbit de
benefici “regional”

TP07

Intercanviador R3/R8/Bus Sta
Perpètua

L'opció 1 està estudiada per
l'ajuntament de Santa Perpètua
mentre que l'opció 2 s'emmarca dins
la Línia Orbital Ferroviària, que tot i
que no està prevista al PDI, sí que
disposa d'estudis de viabilitat. Així,
les duies opcions es consideren
tècnicament viables.

L’actuació no apareix a cap pla
o programa.

No es disposa de dada de cost. Les
dues alternatives impliquen
construcció de nous ramals de vies i
tocar enllaços ferroviaris complexos
així que s'estima un cost d'entre
10M€ i 50 M€

Resultarà un intercanviador interessant ja que seria l’únic que
connectaria l’R3 (corredor de Parets‐Lliça‐Osona) amb la R8
(Corredor B‐30). Donarà servei a un àmbit de producció de
40.000 llocs de treball i 140.000 habitants i quedaria en l’àmbit
d’influència del CIM Vallès i l’estació de mercaderies de la
Llagosta. A més, en el cas de la opció de intercanviar a la futura
estació de Santa Perpètua permetria desenvolupar un espai per
a PnR i intercanvi també amb xarxa de busos interurbans del
corredor de la C‐59 (on es preveu una plataforma reservada)
creant un important node d'intermodalitat en el territori. Es
considera que la magnitud actual del benefici seria “alta”.

Es considera que els intercanviadors no
només donen servei al hinterland de
l’estació sinó que a més tenen efecte xarxa
i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

TP08

Estació Baricentro

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
2008‐2015

Els cost aproximat de posar l’estació
en servei és de 6‐9 M€ (font: TES)

L’estació donarà servei únicament al Baricentro i les activitats
del voltant i no les connectarà directament amb Barcelona ja
que l’estació formarà part de la R8. No es preveu una demanda
elevada i, per tant, es considera que la magnitud del benefici
que aporta és baixa

Es considera que l’actuació donarà servei
als municipis de Barberà, Badia i Ripollet i
per tant l’àmbit beneficiat serà
“supramunicipal”

Nova estació Sta Perpètua

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
2008‐2015

No es disposa de dada de cost.
S’estima entre els 5‐10 M€.

L’estació donarà servei a Santa Perpètua i no la connectarà
directament amb Barcelona ja que l’estació formarà part de
l’R8. No es preveu una demanda elevada però es considera
important pel fet que permet dotar d’oferta de ferrocarril en un
municipi que no en disposa. Es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “mitjana”

Es considera que l’actuació donarà servei al
municipi de Santa Perpètua i per tant
l’àmbit beneficiat serà “municipal”

Nova estació PnR Circuit Montmeló

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
2008‐2015

El cost previst és de 5,2 M€ (font:
PDI 2009‐2018)

L’estació no té un hinterland a peu associat i funcionarà com a
park and ride donant servei a Montmeló, Montornès i Vilanova
del Vallès. L’estació formaria part de l’R3 amb 2 exp/h∙sentit
actualment. La poca freqüència de la línia, la manca de
hinterland a peu i la magnitud dels municipis a qui donarà servei
fa que es consideri que la magnitud del benefici que aporta és
“baixa”.

Es considera que l’actuació donarà servei
als municipis de Montmeló, Vilanova del
Vallès i Montornès i per tant l’àmbit
beneficiat serà “supramunicipal”.

Nova estació Can Llong (R4)

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
però no disposa d’estudis
específics

El cost previst és de 12,9 M€ (font:
PDI 2009‐2018)

El PDI preveu una demanda de 23.000 beneficiats en el conjunt
de 5 estacions on s’inclou la nova estació de Can Llong (actuació
XE del PDI). Es preveu que uns 6.000 beneficiats corresponguin
a l’estació de Can Llong. Es tracta d’una volum de demanda
important però molt concentrat en un barri concret de Sabadell.
Es considera que la magnitud de benefici que aporta és
“mitjana”.

Es considera que l’actuació donarà servei
bàsicament a Sabadell i per tant l’àmbit
beneficiat serà “municipal”.

TP12

Nova estació Can Boada (R4)

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al pla de Rodalies
però no disposa d’estudis
específics

El cost previst és de 12,9 M€ (font:
PDI 2009‐2018)

El PDI preveu una demanda de 23.000 beneficiats en el conjunt
de 5 estacions on s’inclou la nova estació de Can Boada
(actuació XE del PDI). Es preveu que uns 6.000 beneficiats
corresponguin a l’estació de Can Boada. Es tracta d’una volum
de demanda important però molt concentrat en un barri
concret de Terrassa. Es considera que la magnitud de benefici
que aporta és “mitjana”.

Es considera que l’actuació donarà servei a
Terrassa i per tant l’àmbit beneficiat serà
“municipal”.

TP13

Nova estació Can Salvatella

La línia passa pel polígon i es
considera que hi ha viabilitat tècnica
per a construir‐la a falta de definir
quina és la localització òptima.

L’actuació no apareix a cap pla
o programa.

No es disposa de dada de cost. Si es
fa una estació soterrada s’estima un
cost del voltant d’entre 10‐20 M€.

L’estació donarà servei únicament al polígon de Can Salvatella i
no el connectarà directament amb Barcelona ja que l’estació
formarà part de l’R8. No es preveu una demanda elevada i, per
tant, es considera que la magnitud del benefici que aporta és

Es considera que noves estacions que
serveixin polígons industrials beneficien als
treballadors d’aquest polígon que
resideixen als municipis del voltant i per

TP09

TP10

TP11
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Codi

TP14

TP15

TP16

TP17

Nom Actuació

Nova estació de Rubí de FGC

Perllongament FGC Terrassa

Perllongament FGC Sabadell

Túnel de Montcada

Factibilitat tècnica

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

L’actuació es troba en curs i per tant
es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació es troba en curs i per tant
es considera que sí que és
tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

TP18

Antena d'FGC i nova estació a Can
Amat

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

TP19

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

L’actuació disposa de projectes
desenvolupats per FGC i per tant es
considera que sí que disposa de
viabilitat tècnica

Desdoblament R3 Montcada‐La
Garriga (Començar pels trams més
econòmics)

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i al pla de Rodalies 2008‐2015 i
per tant es considera que sí que
disposa de viabilitat tècnica. Caldrà
analitzar la possibilitat de començar
per trams econòmics i puntuals que
permetin incrementar freqüències a
la línia gradualment

TP20

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

“baixa”

tant l’àmbit beneficiat serà
“supramunicipal”.

L’estació donarà servei a tota la meitat nord de Rubí (l’estació
actual es troba situada molt al sud del nucli i té una demanda de
2,2 M entrades/any, (font: FGC) i connectarà amb Barcelona
amb una línia amb 6 exp/h∙sentit ja que l’estació formarà part
de la branca de Terrassa d’FGC. La densitat de població del
municipi fa preveure una demanda significativa (el PDI preveu
una demanda de 4.100 entrades+sortides) i, per tant, es
considera que la magnitud del benefici que aporta és mitjana

Es considera que l’actuació donarà servei a
Rubí i per tant l’àmbit beneficiat serà
“municipal”.

El perllongament permetrà enllaçar Renfe i FGC, dotar a
Terrassa d’un servei ferroviari tipus metro i ampliarà
significativament el hinterland cobert per FGC, que amb una
sola estació ja acumula una demanda de viatgers important
(2,24 M entrades/any, font: FGC). El PDI preveu 21.985
beneficiats deguts al perllongament. Es considera que la
magnitud del benefici que aporta és “alta”

L’ampliació de la línia beneficiarà
principalment als residents de Terrassa.
Tanmateix, el perllongament també
permetrà la connexió entre FGC i Renfe i a
més, permet un millor accés a FGC per als
residents de Matadepera que a través de
l’estació de Can Roca eviten entrar dins de
Terrassa (tant en bus com en vehicle
privat). La combinació entre
l’intercanviador FGC/Renfe i la millora per
als de Matadepera fan que es consideri que
l’actuació té un àmbit “supramunicipal”.

Es troba en curs i es preveu que
queden 293,3 M€ per executar. El
PDI preveu 2,5 M€ anuals
d’increment del cost d’explotació.

El perllongament permetrà enllaçar Renfe i FGC, dotar a
Sabadell d’un servei ferroviari tipus metro i ampliarà
significativament el hinterland cobert per FGC, que amb 2
estacions acumula una demanda de viatgers important (2,21 M
entrades/any, font: FGC). El PDI preveu 21.325 beneficiats
deguts al perllongament. Es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “alta”

L’ampliació de la línia beneficiarà
principalment als residents de Sabadell.
Tanmateix, el perllongament també
permetrà la connexió entre FGC i Renfe i a
més, permet un millor accés a FGC per als
residents de Castellar que a través de
l’estació de Ca n’Oriach eviten entrar dins
de Sabadell (tant en bus com en vehicle
privat). La combinació entre
l’intercanviador FGC/Renfe i la millora per
als de Castellar fan que es consideri que
l’actuació té un àmbit “supramunicipal”.

El cost previst és de 185,0 M€ (font:
PDI 2009‐2018)

El tram de l’R4 d’entrada a Barcelona transporta uns 46.000
viatgers/dia, que es veuran beneficiats amb 8 minuts de viatge.
Aquest elevat volum de viatgers beneficiats fan que es consideri
que la magnitud del benefici que aporta és “alta”

Es considera que la nova actuació
beneficiarà a tot el corredor R4, un dels
principals eixos ferroviaris de passatgers de
l’RMB i per tant l’àmbit beneficiat serà
“regional”. A més, l’actuació permet
millorar el temps de viatge amb Barcelona, i
per tant també amb les estacions d’alta
velocitat i l’aeroport

L’actuació disposa d’estudi
informatiu i projecte
constructiu redactat (no
aprovat) de la variant sencera i
per fases

El cost previst de l’antena és de 32,2
M€ (font: PDI 2009‐2018)

La construcció d’aquesta antena ferroviària permet donar accés
a un important centre de treball amb 11.000 treballadors
directes i altres milers d’indirectes on molts d’aquests disposen
en l’actualitat de bus d’empresa. L’objectiu és que l’antena
ferroviària acabi substituint molts d’aquests autobusos
d’empresa i per tant la magnitud del benefici seria “alta” ja que
combinaria una elevada demanda de passatgers amb un
alliberament de trànsit de transport col∙lectiu en un sistema
viari congestionat

Es considera que noves estacions que
serveixin polígons industrials beneficien als
treballadors d’aquest polígon que
resideixen als municipis del voltant i per
tant l’àmbit beneficiat seria
“supramunicipal”. En el cas de la Seat, la
magnitud de l’empresa i de l’àrea
econòmica del voltant, i coneixent que el
nombre de municipis on resideixen
treballadors de l’empresa és molt extens fa
que l’àmbit beneficiat es consideri
“Regional”

L’actuació disposa de estudis
en curs

No es disposa de previsió de cost
però es considera que serà
"moderat"

Tot i ser una actuació puntual al centre de Barcelona permetrà
incrementar freqüències a tota la línia del Vallès, que canalitza
diàriament uns 90.000 desplaçaments entre el Vallès i
Barcelona. A més, el PDI preveu un increment de 22.000
viatgers diaris deguts a l’actuació. Aquest elevat volum de
viatgers beneficiats fan que es consideri que la magnitud del
benefici que aporta és “alta”.

Tot i tractar‐se d’una actuació puntual,
aquesta permetrà incrementar les
freqüències a tot el corredor del Metro del
Vallès amb 53 milions de viatgers l’any
2012. Per tant, es considera que l’àmbit
beneficiat és “regional”.

L’actuació disposa d’estudi
informatiu redactat (no
aprovat)

El cost previst del tram Montcada‐
Vic és de 650 M€ (font: PDI 2009‐
2018). El tram Montcada‐la Garriga
es considera prioritari i la inversió
estaria al voltant dels 300 M€, tot i
que es podria començar per trams
puntuals que permetessin el
creuament de trens i augmentar la
freqüència reduint al màxim el cost
inicial.

La línia R3 té una demanda anual segons el transmet xifres de
5,4 milions d’usuaris (uns 20.000 en dia feiner). Aquest elevat
volum de viatgers beneficiats fan que es consideri que la
magnitud del benefici que aporta és “alta”.

La nova actuació beneficia un corredor
ferroviari sencer, per tant es considera que
vertebrarà el territori i se li atorga un
caràcter “regional”

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 però no disposa
d’estudis específics

Les obres d’aquesta actuació es
troben en curs amb entrada en
servei prevista el 2014

Les obres d’aquesta actuació es
troben en curs amb entrada en
servei prevista el 2016

Planificada al PDI 2009‐2018
però sense cap estudi o
projecte específic

No es disposa de dada de cost.
S’estima entre els 5‐10 M€.

Es troba en curs i es preveu que
queden 101,5 M€ per executar. El
PDI preveu 2,4 M€ anuals
d’increment del cost d’explotació.
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Codi

TP21

Nom Actuació

Plataforma reservada Eix de Caldes

Factibilitat tècnica

L’actuació disposa d’estudi
informatiu i per tant es considera
que sí que és tècnicament viable.

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

L’actuació disposa d’estudi
informatiu

El cost previst és de 15,0 M€ per a
una primera fase amb carrils bus en
els trams més crítics de l’eix i de
57,6 M€ en una segona fase amb la
plataforma sencera (font: PDI 2009‐
2018)

L’eix de Caldes és un dels principals corredors de transport
públic per carretera de l’RMB. El conjunt de línies que enllacen
Caldes amb Barcelona engloben una demanda superior als 2
milions de viatgers anuals. Aquest elevat volum de viatgers
beneficiats, i el fet que es trobi repartit en diversos municipis,
fan que es consideri que la magnitud del benefici que aporta és
“alta”.

La nova actuació beneficia un dels
corredors de bus interurbà amb més
demanda de l’RMB i per tant es considera
que vertebrarà el territori i se li atorga un
caràcter “regional”

El PDI preveu una demanda de 29.500 viatgers diaris amb una
àmplia cobertura territorial (UAB, Parc Alba, Cerdanyola,
Ripollet, Montcada) amb punts de correspondència a FGC, R8,
R4, i R3. La suma d’aquests efectes fa que es consideri que la
magnitud del benefici que aporta sigui “alta”.

La nova actuació enllaçarà els municipis de
Montcada, Ripollet, Cerdanyola i la UAB i
les estacions de les línies R3, R4 i R8. Es
considera que l’actuació beneficia un àmbit
“regional” ja que no només enllaça diversos
municipis sinó que a més permet
l’intercanvi entre diferents línies de rodalies
i dóna connexió a la UAB, que té alumnes
de tot arreu.

TP22

Plataforma reservada Eix
Montcada‐UAB (previ al tramvia)

L’actuació disposa d’estudi
informatiu i per tant es considera
que sí que és tècnicament viable.

L’actuació disposa d’estudi
informatiu

El cost previst del Tramvallès en el
PDI és de 158 M€. Tanmateix,
s’estima que començant per
operacions puntuals tendint cap a
una plataforma reservada per a bus,
el cost es podria reduir per no
excedir els 50 M€ i poder ser
considerada de cost “moderat”

TP23

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)

L’actuació consisteix en la
implantació de nous serveis de bus
entre localitats de l’RMB i per tant sí
que és tècnicament viable.

La Generalitat va iniciar l’any
2012 el desplegament del
programa exprés.cat i 5 de les
19 línies previstes ja es troben
operatives. No es disposa
d’informació específica sobre
l’horitzó d’entrada en servei
per a la resta de línies.

No es disposa de dades precises del
cost que suposarà a la Generalitat el
desplegament de les 19 línies
exprés, però en part és assumit pels
operadors. En qualsevol cas, el cost
de les línies que interessen a l’àmbit
B‐30 tindran un cost “baix”

La xarxa Exprés.cat constarà de 40 línies que representen el 40%
de la demanda, amb ocupacions mitjanes de 30
viatgers/expedició. Les línies aprofiten les prestacions dels nous
carrils bus existents o previstos i per tant té un potencial
important de captació de viatgers. Així, la magnitud del benefici
és “alta”.

Es tracta d’una xarxa global que cobreix
gran part del territori de l’RMB i per tant es
considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

TP24

Creació del HUB de TPC de la UAB
previst al pdM més altres nous
serveis de bus proposats al PMU de
la UAB

L’actuació consisteix en incrementar
l’oferta d’autobusos regulars a la
UAB i per tant sí que és tècnicament
viable.

L’actuació esta planificada al
Pla de serveis del pdM 2008‐
2012 i en els darrers anys ja
s’han implementat alguns nous
serveis.

El cost d’explotació previst pel pdM
és de 1,37 M€ anuals que
repercutits en 20 anys resultarien en
un cost “moderat”.

L’objectiu del HUB de la UAB és, d’una banda incrementar
l’oferta en transport públic per als estudiants de la universitat i
per altra, facilitar connexions en bus entre diferents punts del
territori no cobertes de manera directa a través d’un
transbordament. Es considera que l’efecte pot guanyar força
amb els anys si es realitzen campanyes de comunicació
importants i que la magnitud del benefici serà “mitjana”.

Es tracta d’una actuació amb caràcter
vertebrador que crearà malla al territori.
Com que la UAB es troba en un punt
estratègic central del Grup B‐30 es
considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

TP25

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

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i hi ha un estudi
sectorial per cada aparcament
amb costos i previsió de
demanda

El cost global dels 4 aparcaments és
d’aproximadament 15 M€

El PDI xifra en 3.910 les noves places repartides en 11
aparcaments però no precisa el nombre de places per
aparcament. Suposant un repartiment uniforme resulten 355
places per aparcament. Si es considera una ocupació del 75%,
una rotació de 2 cotxes per plaça i 2 ocupants per vehicle
representarien 1.000 usuaris/dia beneficiats per cada
aparcament. Es tracta d’una estimació amb paràmetres
optimistes. Aquest volum de beneficiats fan que la magnitud de
benefici es consideri “baixa”.

Els aparcaments de dissuasió es localitzen
estratègicament en àrees de fàcil accés en
cotxe per a que residents dels municipis del
voltant hi deixin el vehicle i segueixin el seu
desplaçament en transport públic. Per tant,
es considera que l’àmbit beneficiat per
cada aparcament és “supramunicipal”.

TP26

Aparcaments dissuasoris a la Xarxa
RENFE: Barberà, Granollers‐
Canovelles, Granollers centre,
Parets

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al Pla de Rodalies
2008‐2015 i hi ha un estudi
sectorial per cada aparcament
amb costos i previsió de
demanda

El cost global dels 4 aparcaments és
d’aproximadament 15 M€

El pla de rodalies estima un total de 752 noves places (Barbera:
286, Parets: 86, Granollers: 80, Llinars: 300). Una ocupació del
75%, una rotació de 2 cotxes per plaça i 2 ocupants per vehicle
representarien 2.250 usuaris repartits en 4 estacions (una
mitjana de 560 beneficiats per aparcament). Aquest escàs
volum de beneficiats fan que la magnitud de benefici es
consideri “baixa”.

Els aparcaments de dissuasió es localitzen
estratègicament en àrees de fàcil accés en
cotxe per a que residents dels municipis del
voltant hi deixin el vehicle i segueixin el seu
desplaçament en transport públic. Per tant,
es considera que l’àmbit beneficiat per
cada aparcament és “supramunicipal”.

TP27

L’actuació està prevista al PDI 2009‐
2018 i per tant es considera que sí
que és tècnicament viable.

L’actuació està prevista al PDI
2009‐2018 i al Pla de Rodalies
2008‐2015 i hi ha un estudi
sectorial per cada aparcament
amb costos i previsió de
demanda

Es preveu un volum de beneficiats reduït i, per tant,
la magnitud de benefici es considera "baixa".

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

Els aparcaments de dissuasió es localitzen
estratègicament en àrees de fàcil accés en
cotxe per a que residents dels municipis del
voltant hi deixin el vehicle i segueixin el seu
desplaçament en transport públic. Per tant,
es considera que l’àmbit beneficiat per
cada aparcament és “supramunicipal”.

El cost global dels 2 aparcaments és
inferior a 10 M€
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En resum, el valor obtingut per a cada criteri de priorització per a les actuacions de xarxa de
transport públic i mercaderies és el següent:
Codi

Nom Actuació

Viabilitat tècnica

Maduresa

XFM01

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

1. Sí

3. Planificat

TP01a

Incrementar freqüències R8

1. Sí

TP01b
TP02

Implementar l'oferta a l'R8 i la línia de llaç Martorell‐
Granollers per BCN previstes al PTVC
Repensar corones amb T‐Mobilitat trencant el
model radial

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte

Cost

Magnitud del
benefici que aporta

Àmbit beneficiat

3. Alt

1. Alta

1. Regional

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

3. Alt

1. Alta

1. Regional

2. Pendent
d'estudi

4. No planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP03

Intercanviador Barberà

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP04

Intercanviador Hospital General

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

1. Alta

1. Regional

TP05a

Intercanviador Volpalleres. Desplaçar l'estació de
Renfe

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

TP05b

Intercanviador Volpalleres. Autobús llançadora

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

TP06

Intercanviador Martorell

1. Sí

1. En curs

1. Baix

3. Baixa

1. Regional

TP07

Intercanviador R3/R8/Bus Sta Perpètua

2. Pendent
d'estudi

4. No planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP08

Estació Baricentro

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP09

Nova estació Sta Perpètua

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

3. Municipal

TP10

Nova estació PnR Circuit Montmeló

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP11

Nova estació Can Llong (R4)

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

3. Municipal

TP12

Nova estació Can Boada (R4)

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

3. Municipal

TP13

Nova estació Can Salvatella

1. Sí

4. No planificat

2. Moderat

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP14

Nova estació de Rubí de FGC

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

3. Municipal

TP15

Perllongament FGC Terrassa

1. Sí

1. En curs

3. Alt

1. Alta

2. Supramunicipal

TP16

Perllongament FGC Sabadell

1. Sí

1. En curs

3. Alt

1. Alta

2. Supramunicipal

TP17

Túnel de Montcada

1. Sí

3. Planificat

3. Alt

1. Alta

1. Regional

TP18

Antena d'FGC i nova estació a Can Amat

1. Sí

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

3. Alt

1. Alta

1. Regional

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP19
TP20
TP21
TP22
TP23

TP24

TP25

Augment de capacitat al tram Gràcia‐Pl Catalunya
del Metro del Vallès
Desdoblament R3 Montcada‐La Garriga (Començar
pels trams més econòmics)
Plataforma reservada Eix de Caldes
Plataforma reservada Eix Montcada‐UAB (previ al
tramvia)
Completar el desplegament del programa exprés.cat
de línies de bus interurbà i millorar l’oferta de la línia
E3
Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM
més altres nous serveis de bus proposats al PMU de
la UAB
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa FGC: Sant Quirze,
Hospital General, Martorell enllaç, Martorell Central,
Terrassa Can Roca

1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí

2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP26

Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà,
Granollers‐Canovelles, Granollers centre, Parets

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP27

Aparcaments de disuassió en parades de bus: Palau‐
Solità i Parets

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal
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7.2 ACTUACIONS DE XARXA VIÀRIA
Actuacions en vehicle privat
Codi

Nom Actuació

Viabilitat tècnica

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

L’actuació no apareix a cap pla o
programa i per tant es considera
no planificada

Per a donar un ordre de magnitud:
alliberar 2,35 euros de peatge a 10.000
usuaris al dia costa 8,5 M€/any.
Estimant uns 10 anys restants de
concessió el cost total suposaria uns
85 milions d’euros (“alt”).

L’alliberament del peatge en relacions internes reduiria el
cost del transport per a un elevat nombre d’usuaris i
aportaria un benefici “alt” per als residents dels municipis
del grup B‐30.

L’alliberament de peatge per als moviments
interns afectaria transversalment les
relacions dins l’àmbit B‐30 i per tant es
considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

Mantenir el traçat de la interpolar per la B‐140 permetrà
alliberar la reserva de sòl de la zona de la zona entre Polinyà
i Sabadell i reduirà en un futur l’ocupació del sòl destinada a
infraestructures. No s’ha analitzat si el nou traçat serà més
òptim de cara a la mobilitat així que d’entrada es considera
que el benefici anirà directament vinculat a la menor
ocupació de l’espai natural. Es considera que la magnitud
del benefici vinculat a la mobilitat és “baixa”.

En aquest cas no s’avalua el fet de fer la via
interpolar sinó de reordenar l’ocupació que
tindrà. Així, l’actuació afecta principalment
als municipis de Santa Perpètua i Polinyà.
L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

Alliberament de peatge per a
moviments interns grup B‐30

L’alliberament de peatges és una
actuació viable tècnicament

XV02

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

Cal estudiar en detall el punt feble
de trànsit que apareixeria en el nus
entre la B‐140 i l’AP‐7 per assegurar
que podrà absorbir l’increment de
vehicles previst per la via interpolar.

L’actuació queda recollida pel
PTMB i per tant es considera
planificada.

L’actuació enfocada des del punt de
vista de reordenació de les reserves de
sòl té un cost “molt baix” ja que no
s’està valorant construir la via
interpolar sinó únicament desafectar
la reserva.

XV03

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

L’actuació disposa d’una proposta
consensuada entre TES i els
Ajuntaments i per tant es considera
viable tècnicament

L’actuació està consensuada
entre ajuntaments i TES i per
tant es considera planificada.

L’actuació enfocada des del punt de
vista de reordenació de les reserves de
sòl té un cost “molt baix” ja que no
s’està valorant construir la via del
marge esquerra de Besòs sinó
únicament desafectar la reserva.

L’actuació preveu reduir l’ocupació del sòl destinada a
infraestructures. No s’ha analitzat si el nou traçat serà més
òptim de cara a la mobilitat així que d’entrada es considera
que el benefici anirà directament vinculat a la menor
ocupació de l’espai natural. Es considera que la magnitud
del benefici és ”baixa”.

En aquest cas no s’avalua el fet de fer
l’autovia del marge esquerre del Besòs sinó
de reordenar l’ocupació que tindrà. Així,
l’actuació afecta principalment als municipis
de Vilanova i Montornès del Vallès. L’àmbit
beneficiat es considera “supramunicipal”.

XV04a

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

La construcció de la rotonda és
viable tècnicament però caldria que
fos compatible amb la futura via
interpolar

L’actuació no apareix a cap pla o
programa i per tant es considera
no planificada

Es preveu que el cost de la construcció
de la rotonda a diferent nivell serà
proper als 10 M€

La nova rotonda ha d’afavorir la fluïdesa en una intersecció
que presenta problemes puntuals de congestió a les hores
punta. El nombre de vehicles afectats no arriba als volums
d’una via de gran capacitat així que d’entrada es considera
que la magnitud de benefici és “mitjana”.

Es considera que la nova rotonda beneficia
principalment al trànsit vinculat als
municipis de Rubí, Castellbisbal i el Papiol.
L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

XV04b

Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí

L’actuació disposa d’estudis i
projectes i per tant es considera
viable tècnicament

Es troba aprovat l'Estudi
informatiu del tram Papiol‐Rubí
i hi ha projecte constructiu del
tram Rubí sud

El PGI preveu que la via interpolar
sencera (Molins de Rei ‐ Sant Celoni)
costarà 140 M€. No es disposa de
dades desglossades però es preveu
que el tram entre el Papiol i Rubí es
trobi entre els 10 M€i els 50 M€

Es preveu que la via interpolar d’alta capacitat entre Papiol i
Rubí canalitzi volums importants de trànsit i ajudi a
descongestionar la B‐30 així que es considera que la
magnitud de benefici que aportarà serà “alta”

La via interpolar formarà un eix viari d’alta
capacitat que vertebrarà el territori de
manera paral∙lela a l’eix AP‐7/B‐30. Per
aquest motiu es considera que l’àmbit
d’afectació serà “regional”.

Tot i tractar‐se d’una operació puntual, el
ramal permetrà connectar dos corredors
d’alta demanda com l’A‐2 i l’AP‐7. Per
aquest motiu es considera que l’actuació té
un caràcter estratègic amb benefici d’escala
“regional”.

XV01

Les obres es troben en curs i es
preveuen enllestides l’any 2015

Segons dades del MIFO queden uns 10
M€ per executar.

El futur enllaç AP‐7 / A‐2 tindrà un fort impacte a la
mobilitat de la Regió B‐30 i a l’RMB en general. Permetrà
l’estalvi de peatge a molts usuaris que actualment han de
passar pel peatge de Martorell i al mateix temps reduirà la
cogestió a la C‐1413a provocada per aquells vehicles que la
utilitzen precisament per estalviar aquest peatge. Es
considera que la magnitud del benefici que aportarà serà
“alta”.

XV05

Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)

Les obres de l’actuació es troben en
curs i per tant és viable tècnicament

XV06

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

L’actuació no és viable tècnicament
i per tant queda descartada

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

L’actuació no és viable tal i com es
troben situats actualment els diferents
viaductes del nus així que es considera
que el cost d’implementació seria
“molt alt “(caldria desmuntar‐ho tot i
tornar‐ho a fer)

El desplaçament i millora de la rotonda que permetés els
moviments en sentit Girona beneficiaria principalment als
residents de Castellbisbal, el Papiol i Rubí però tindria poc
efecte sobre la resta de mobilitat així que es preveu una
magnitud de benefici “baixa”

L’actuació serviria principalment als
municipis de Castellbisbal i el Papiol per
enllaçar amb l’AP‐7 en direcció Girona. Així,
l’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

XV07a

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

El nou ramal previst no compleix les
recomanacions d’interdistància amb
el ramal anterior del mateix tram.
Per tant, es descarta.

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

Es preveu que el cost de la construcció
d’un ramal d’autopista serà inferior als
10 M€

L’accés a l’AP‐2 canalitzarà els vehicles procedents del Papiol
i alguns procedents de Molins de Rei. Tot i així, la previsió de
trànsit del ramal és escassa i per això la magnitud de
benefici prevista es considera “baixa”.

L’actuació té un doble benefici: millora la
connexió per als residents del Papiol i evita
trànsit interurbà a l’interior de Molins de
Rei. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

XV07b

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

Es troba en procés de redacció
l'estudi informatiu i per tant es
considera viable tècnicament

Es troba en procés de redacció
l'estudi informatiu

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima entre 10 M€ i 50
M€

El perllongament de la B‐24 enllaçant l’N‐340, l’A‐2 i l’AP‐
2/B‐23 tindrà un efecte de ròtula a l’eix del Llobregat,
ajudant a vertebrar i permeabilitat el territori. Es considera
que la magnitud del benefici que aportarà serà “alta”.

L’actuació té un caràcter estratègic d’unir
les dues vies d’alta capacitat dels marges del
Llobregat i la B‐24 (que prové de la N‐340).
L’àmbit beneficiat es considera “regional”

Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de
capacitat ramal de la C‐58 a l'AP‐7)

L’ampliació del ramal és possible i
per tant es considera factible
tècnicament

L’actuació no apareix a cap pla o
programa i per tant es considera
no planificada

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima inferior als 10 M€

El problema de capacitat en el ramal en estudi genera
congestions importants a la C‐58 que remunten aigües
amunt fins a l’enllaç de Sant Pau. El tram que experimenta la
congestió és un dels trams amb la intensitat de vehicles més
alta de Catalunya. Es considera que l’actuació podria reduir
de manera important aquesta congestió i que la magnitud
de benefici que aporta és “alta”.

L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb
més trànsit de Catalunya que rep trànsits de
multitud de municipis i per tant, es
considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

XV08
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XV09

Millores capacitat ramal de la N‐
150 a la B‐30

El ramal en estudi es troba proper al
següent ramal de sortida del mateix
tram i caldria estudiar la viabilitat
de l’actuació

L’actuació no apareix a cap pla o
programa i per tant es considera
no planificada

En el cas que finalment es donés
viabilitat tècnica a l’ampliació del
ramal, el cost de l’actuació no es
preveu que superi els 10 M€

La millora de capacitat d’aquest punt reduirà la congestió a
l’accés a l’AP‐7 que remunta aigües amunt fins a arribar a la
N‐150 a l’interior de Barberà. Tot i així, es tractar d’un tram
amb caràcter força urbà, i es considera que des d’un punt de
vista global la magnitud de benefici que aporta és “mitjana”.

L’actuació beneficia principalment al trànsit
provinent de Barberà, Badia i Sabadell per la
N‐150. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

XV10

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

Es considera que millorar la
senyalització d’un nus d’autopista
és una operació viable tècnicament

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

Es considera que el cost de
senyalització seria inferior als 10 M€

La millora de senyalització beneficiarà als vehicles en
direcció a Badia i altres vehicles que no utilitzin el nus
habitualment. Tanmateix, la majoria d’usuaris són habituals
i es considera que la millora de senyalització tindrà poc
efecte sobre ells. Es considera que la magnitud del benefici
que aportarà serà “baixa”.

La millora de senyalització del nus AP‐7/C‐58
beneficiarà principalment als municipis del
voltant (Barberà, Badia, Cerdanyola).
L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

XV11a

C‐58 Enllaç Sant Quirze nord
(Millorar)

L’actuació disposa de projecte
constructiu i per tant es considera
viable tècnicament

El projecte constructiu soluciona
el problema i per tant es
recomana impulsar‐lo. Es
podria periodificar per trams
començants pels enllaços.

No es disposa de la dada concreta del
cost per a solucionar l’enllaç però
s’estima inferior als 10 M€

La millora de l’enllaç solucionarà un problema de seguretat
en una intersecció propera, i a més facilitarà la canalització
del trànsit a la zona. A nivell global, es considera que la
magnitud de benefici que aporta és “baixa”

L’actuació millorarà el trànsit provinent de
Sant Quirze i de la N‐150 (que canalitza
trànsits de Sabadell i Terrassa). L’àmbit
beneficiat es considera “supramunicipal”

XV11a'

C‐58 Enllaç Sant Quirze centre
(Completar)

L’actuació disposa de projecte
constructiu i per tant es considera
viable tècnicament

El projecte constructiu soluciona
el problema i per tant es
recomana impulsar‐lo. Es
podria periodificar per trams
començants pels enllaços.

El cost previst per condicionar aquest
enllaç es preveu inferior als 10 M€

La millora de l’enllaç solucionarà un problema de
connectivitat i facilitarà la canalització del trànsit a la zona. A
nivell global, es considera que la magnitud de benefici que
aporta és “baixa”

L’actuació de completar i millorar l’enllaç
beneficarà als municipis de Sant Quirze i
Sabadell. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

XV11b

C‐58 Calçades laterals Tram
Barberà‐Terrassa (prioritzar tram
Terrassa sud‐Sabadell Centre i
enllaços de Sant Quirze)

L’actuació disposa de projecte
constructiu

El cost total previst és de 118 M€.
Tanmateix, es proposa prioritzar els
trams més conflictius a la zona de la
Riera de les Arenes i rebaixar el
pressupost per sota dels 100 M€

Les calçades laterals solucionaran els greus problemes de
congestió de la C‐58 a l’alçada de la Riera de les Arenes. A
més permetran alliberar trànsit de la N‐150 entre Sabadell i
Terrassa permetent que aquesta carretera funcioni com a
corredor de transport públic entre les dues ciutats. Pel
volum de vehicles que canalitza aquesta via i la importància
que té dins la xarxa viària bàsica de l’RMB és considera que
la magnitud de benefici que aporta l’actuació és “alta”

Les calçades laterals descongestionaran una
autopista amb importants volums de trànsit
que provenen de diferents punts de l’RMB.
L’àmbit beneficiat es considera “regional”

L’actuació disposa de projecte
constructiu i per tant es considera
viable tècnicament

XV12

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

A primera vista sembla complicat
actuar sobre la racionalització de
l’espai d’aquest nus viari, així que es
recomana començar per impulsar
un estudi que ho analitzi en
profunditat.

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima superior als 50 M€

L’actuació reordenarà l’espai i permetrà la implantació de
nous desenvolupaments urbanístics a l’àmbit. Tanmateix, a
nivell de mobilitat no queda clar que l’actuació aporti
millores respecte l’escenari actual. La combinació d’aquests
dos efectes fa que és consideri que la magnitud de benefici
sigui “mitjana”.

L’actuació consisteix en racionalitzar
l’ocupació de l’espai al nus per a poder
aprofitar un sòl ubicat en una posició
estratègica des del punt de vista de les
infraestructures del transport i poder
desenvolupar‐hi sectors per a l’activitat
econòmica. Sota aquest punt de vista, els
municipis beneficiats seran aquells que
puguin desenvolupar activitats econòmiques
en els nous terrenys. Aquest municipis són
principalment Barberà, Cerdanyola i
Ripollet. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

XV13

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

El nou accés quedaria encaixat
entre dos viaductes que travessen
aquest tram d’AP‐7/B‐30. Caldria
impulsar un estudi específic que
analitzés l’encaix d’aquest nou
ramal.

L’actuació no apareix a cap pla o
programa i per tant es considera
no planificada

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima inferior als 10 M€

L’actuació permetria descongestionar de manera important
el tram de B‐30 entre la C‐58 i la UAB. Aquest tram és un
dels que presenta majors problemes de congestió de la zona
i per tant es considera que la magnitud del benefici que
aporta l’actuació és “alta”.

L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb
més trànsit de Catalunya que rep trànsits de
multitud de municipis. Es considera que
l’àmbit beneficiat és “regional”.

XV14

B‐30 Augment de capacitat al tram
UAB‐Cerdanyola

No es disposa de cap estudi
específic d’aquesta actuació i, tot i
que a priori es preveu viable
tècnicament, es recomana
l’elaboració d’un estudi específic
per a avaluar‐ho

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima entre 10 M€ i 50
M€

L’actuació permetria descongestionar de manera important
el tram de B‐30 entre la C‐58 i la UAB. Aquest tram és un
dels que presenta majors problemes de congestió de la zona
i per tant es considera que la magnitud del benefici que
aporta l’actuació és “alta”.

L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb
més trànsit de Catalunya que rep trànsits de
multitud de municipis. Es considera que
l’àmbit beneficiat és “regional”

XV15

Ronda Vallès. Tram Abrera‐
Terrassa (Acabar)

Les obres de l’actuació es troben en
curs i per tant és viable tècnicament

Les obres es troben en curs però
aturades i sense calendari de
reinici.

El MIFO preveu que queden per
executar uns 70 M€

L’actuació permetrà la connexió directa entre el corredor C‐
58 / C‐16 i el corredor A‐2. L’actuació descongestionarà el
corredor AP‐7/B‐30 i altres vies locals. Es considera que la
magnitud del benefici que aporta l’actuació és “alta”.

L’actuació completa permet tancar un
itinerari entre l’autopista C‐58 i l’autovia A‐2
afavorint la vertebració del territori a nivell
global. Es considera que l’àmbit beneficiat
és “regional”

XV16

Ronda Nord de Sabadell i enllaç
amb carretera de Castellar.

L’actuació es troba planificada i
disposa d’estudis específics i per

Es reiniciarà un nou estudi
informatiu per a la Ronda Vallès

No es disposa de la dada concreta del
cost però s’estima que serà d’entre

L’actuació tanca un itinerari entre les carreteres B‐124 i C‐58
(aprofitant la ronda oest de Sabadell). Això permetrà als

La ronda nord de Sabadell beneficiarà
principalment als residents de Sabadell i de
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tant es considera viable
tècnicament

tot i que ja n'hi ha un de
realitzat

50M€ i 100 M€

vehicles de Castellar poder connectar amb la C‐58 sense
haver de travessar el centre de Sabadell. La carretera B‐124
té un trànsit proper als 30.000 veh/dia i molts d’ells enllacen
cap a la C‐58 així que l’efecte que pot tenir serà important.
Tanmateix a nivell global es tracta d’un efecte puntual per a
uns usuaris concrets i la magnitud del benefici es considera
“mitjana”.

Castellar del Vallès, ja que podran accedir a
l’autopista sense haver de travessar
Sabadell. Es considera que l’actuació
beneficia un àmbit “supramunicipal”

XV17

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

L’actuació es troba planificada i
disposa d’estudis específics i per
tant es considera viable
tècnicament

Es reiniciarà un nou estudi
informatiu per a la Ronda Vallès
tot i que ja n'hi ha un de
realitzat

No es disposa de la dada concreta del
cost. Incloent el tram Terrassa‐
Sabadell i la ronda Nord de Sabadell el
cost seria superior als 100 M€

La ronda Vallès entre Terrassa i la B‐124 de Castellar tindrà
diverses funcions: 1) Alliberar trànsit de la C‐58 en el tram
Terrassa‐Sabadell que te problemes de congestió a les hores
punta 2) Alliberar trànsit de pas pel centre de Sabadell dels
vehicles de Castellar, 2) Millorar la connexió Sabadell‐
Terrassa alliberant trànsit de la N‐150 (aquest fet permetrà
que la N‐150 funcioni millor com a corredor per al transport
públic per carretera); 4) Donar una millor accessibilitat als
barris nord de Terrassa i Sabadell. A més, el futur a llarg
termini de la ronda Vallès inclou el tram Sabadell‐Granollers
que vertebrarà l'àmbit. Tenint en compte tots aquests
factors la magnitud de benefici es considera “alta”.

XV18

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

L’actuació disposa d’estudis
específics i per tant es considera
viable tècnicament

L’actuació disposa d’estudis
específics

No es disposa d’una dada precisa del
cost de l’actuació. La seva configuració
en viaducte en la major part del
recorregut i la connexió amb l’actual
enllaç de la C‐58 fan estimar un cost
superior als 10 M€

L’actuació permetrà alliberar de trànsit de pas el municipi de
Sant Quirze oferint un enllaç directe entre la C‐1413a i la C‐
58 i l’entrada a Sabadell per la Rambla Iberia. La IMD de la C‐
1413a entre Sant Quirze i Rubí és de 13.000 veh/dia. Es
tracta d’una operació puntual i es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “baixa”.

El nou bypass donarà servei principalment
als desplaçaments entre Rubí, Sant Quirze i
Sabadell. Es considera que l’àmbit beneficiat
és “supramunicipal”

Ronda Est Rubí

L’actuació es troba planificada i per
tant es considera viable
tècnicament

L’actuació es troba planificada i
prevista per TES però no disposa
d’estudi informatiu

La ronda est de Rubí estarà formada
per 2 km amb un elevat percentatge
de trams en viaducte així que el cost
previst es troba entre els 10 M€ i 50
M€.

La ronda est de Rubí alliberarà el trànsit de pas pel centre de
Rubí de la C‐1413a i permetrà la connexió de les zones
industrials del nord de Rubí i el Sud de terrassa amb la via
interpolar i els polígons del sud de Rubí. Es preveu que
tindrà un efecte important però per a un perfil d’usuari
determinat i per tant la magnitud del benefici és “mitjana”

L’actuació donarà servei principalment al
municipi de Rubí. Tanmateix, canalitzarà
també trànsit d’altres municipis que ara
utilitzen la C‐1413a i a més enllaçarà
aquesta amb la via interpolar. Per aquests
motius es considera que l’actuació tindrà un
caràcter “supramunicipal”.

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

L’actuació és viable tècnicament
però pot entrar en contradicció
amb l’eix del Ripoll previst per TES.
Es podria plantejar a la Generalitat
si s’impulsa aquesta actuació de
cost més econòmic substituint a
l’eix del Ripoll, que no té calendari
d’implantació.

L’actuació està formada per dos trams
d’uns 600 metres. Es preveu que el
cost de l’actuació sigui inferior als 10
M€

L’objectiu és que els nous vials de connexió enllacin els
polígons de banda i banda de la B‐140, redueixin
l’accidentalitat en un punt negre d’aquesta carretera i
conformin una alternativa econòmica a la ronda est de
Sabadell. La suma d’aquests efectes fa que l’operació aporti
un benefici significatiu però sense arribar al nivell de les
actuacions sobre infraestructures de gran capacitat. Així, es
considera que la magnitud de benefici que aportarà serà
“mitjana”.

La connexió entre els polígons del Ripoll
beneficiarà principalment als municipis de
Sabadell i Barberà. Es considera que l’àmbit
beneficiat és “supramunicipal”

El corredor de la C‐59 canalitza un elevat
volum de vehicles de l’eix de Caldes amb
una important demanda de trànsit de
mercaderies. L’actuació es troba en una
ròtula estratègica important de l’activitat
econòmica de la zona i per tant es considera
que l’àmbit que es pot beneficiar és
“regional”.

XV19

XV20

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

El tram Sabadell‐Terrassa beneficia
directament als municipis de Terrassa,
Sabadell, Matadepera i Castellar i
indirectament a un àmbit superior ja que
alliberaria trànsit de la C‐58 (corredor
congestionat per trànsit de més mig i llarg
recorregut). Aquest fet combinat amb el
marc futur d'una ronda del Vallès des
d'Abrera fins a Granollers fan que l'àmbit
beneficiat es consideri “regional”

XV21

Augment de capacitat de la C‐59

L’actuació ja disposa d’una proposta
específica per part de TES i per tant
es considera viable tècnicament

L’actuació disposa d’estudis
específics

Es tracta d’una operació puntual amb
un cost previst inferior als 10 M€

L’actuació permetrà reduir la congestió en una important via
de la xarxa bàsica que condiciona tot l’eix de Caldes i un
volum important de polígons industrials del Vallès Oriental.
A més, beneficia l’accés a la terminal de la Llagosta que en el
futur s’enllaçarà a ample UIC per a canalitzar les
mercaderies en ferrocarril. La reducció de congestió també
beneficia als busos de l’eix de Caldes, un dels més
importants de l’RMB en termes de demanda. Així, l’operació
beneficia al transport públic, al vehicle privat i al transport
de mercaderies. Es considera que la magnitud de benefici
que aportarà serà “alta”

XV22a

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

Cal estudiar en detall si és viable
tècnicament una solució intermèdia
que sigui compatible amb la futura
variant de la C‐17 que sí que
disposarà de la sortida per la dreta
amb accés a Montmeló en aquest
mateix punt.

L’actuació de sortida per la
dreta prèvia a la variant no es
troba planificada

Es tracta d’un ramal de sortida des de
l’AP‐7 amb una rotonda d’accés a
Montmeló. Es preveu un cost inferior
als 10 M€

L’actuació comporta una nova sortida de l’autopista AP‐7 i
un accés al municipi de Montmeló i el sud de Parets. El
benefici és molt important per als residents de Montmeló i
Parets però a nivell força local. Es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “mitjana”

La sortida per la dreta prèvia a la variant
donarà accés al municipi de Montmeló i a la
zona sud de polígons de Parets. Es considera
que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

XV22b

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

L’actuació es troba planificada i
s’estan elaborant estudis específics i
per tant es considera viable
tècnicament

L'estudi informatiu es troba en
redacció

El PGI preveu un pressupost de 62 M€
per al tram sencer Montcada‐La
Garriga. S’estima doncs que el cost de
la variant del tram Mollet‐Lliçà estarà
entre els 10 M€ i els 50 M€.

La variant formarà part de la xarxa bàsica de carreteres de
Catalunya i permetrà canalitzar el trànsit actual de la C‐17
de manera més segura i amb major capacitat. A més,
l’actuació permetrà la reconversió del traçat actual de la C‐
17 cap a una via més pacificada en el seu pas pels municipis.
Es considera que la magnitud de benefici que aportarà serà
“alta”

La variant de la C‐17 conformarà un
corredor de xarxa bàsica d’alta capacitat i
per tant se li dóna un caràcter “regional”.

XV23a

C‐17 Rotonda a diferent nivell a

L’actuació és viable tècnicament

L’actuació no apareix a cap pla o

No es disposa d’una dada concreta

La futura rotonda permetrà acomplir tots els moviments

La rotonda donarà servei principalment a
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Codi

Nom Actuació

Viabilitat tècnica

Parets (previ a la variant C‐17)

Maduresa

Cost

Magnitud del benefici que aporta

Àmbit beneficiat

programa per tant es considera
no planificada

però es preveu que la rotonda a
diferent nivell anterior a la variant de
la C‐17 costi al voltant de 10 M€

entre la C‐33/AP‐7 i la C‐17 i beneficiarà principalment els
residents de Parets. Es considera que la magnitud de
benefici que aportarà serà “mitjana”.

Parets però pot beneficiar també alguna
relació entre els municipis propers com
Montmeló o Mollet per tant es considera
que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

No es disposa d’una dada concreta
però es preveu que la rotonda a nivell
posterior a la variant de la C‐17 costi
menys de 10 M€

La futura rotonda permetrà acomplir tors els moviments
entre la C‐33/AP‐7 i la C‐17 i beneficiarà principalment els
residents de Parets. Es considera que la magnitud de
benefici que aportarà serà “mitjana”.

La rotonda donarà servei principalment a
Parets però pot beneficiar també alguna
relació entre els municipis propers com
Montmeló o Mollet i per tant es considera
que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

XV23b

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

L’actuació és viable tècnicament

L’operació es troba planificada
en el marc de la construcció de
la variant de la C‐17 tot i que
encara no disposa d’estudis
específics

XV24a

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

L’actuació és viable a nivell
constructiu però pot entrar en
contradicció amb les calçades
laterals previstes per TES. A més, cal
l’aprovació de la delegació
d’autopistes.

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

Es preveu que el conjunt de 2 enllaços
amb l’AP‐7 costin entre 10 M€ i 50 M€

El conjunt dels dos enllaços facilitarà un accés més directe a
Granollers i la Roca i descongestionarà trànsit de la carretera
C‐352 que actualment la utilitza per evitar el peatge. Es
considera que la magnitud de benefici que aportarà serà
“mitjana”.

Els nous enllaços permetran un accés més
directe des de l’autopista AP‐7 als municipis
de Granollers i la Roca sense pagar peatge.
Es considera que l’àmbit beneficiat és
“supramunicipal”

XV24b

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

L’actuació es troba planificada i
s’estan elaborant estudis específics i
per tant es considera viable
tècnicament

Es troba en redacció l’estudi
informatiu dels laterals fins a
Cardedeu.

El PGI preveu que la via interpolar
sencera (Molins de Rei ‐ Sant Celoni)
costarà 140 M€. No es disposa de
dades desglossades però es preveu
que el tram Granollers i la Roca de uns
5,1 km costi entre els 10 M€ i els 50
M€

La calçades laterals permeabilitzaran el territori, tancaran
malla amb les carreteres C‐1415 i BV‐5159 i donaran
continuïtat a futures vies importants com la Via Interpolar o
el marge esquerre del Besòs. Es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “alta”.

Les calçades laterals formaran part de la
xarxa bàsica de carreteres i recolliran trànsit
de diversos punts del territori. Es considera
que l’àmbit beneficiat és “regional”

XV25

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

L’actuació és viable tècnicament

L’actuació no apareix a cap pla o
programa per tant es considera
no planificada

Es considera que el cost de
senyalització seria inferior als 10 M€

L’actuació evitarà que els vehicles pesants procedents de
l’AP‐7 (Girona) travessin el municipi de Mollet. Es tracta d’un
benefici puntual i es considera de magnitud “baixa”.

L’actuació evitarà el trànsit de pesants per
dins del municipi de Mollet. Es considera
que l’àmbit beneficiat és “municipal”

XV26

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

L’actuació és viable tècnicament

L’actuació disposa d’un informe
específic

Es tracta d’un ramal de connexió entre
la rotonda de l’accés a l’AP‐7 i un dels
vials del nucli. Es considera que el cost
serà inferior als 10 M€

L’actuació permetrà un accés més directe entre l’AP‐7 i
Santa Perpètua. Actualment els usuaris han de creuar l’AP‐7
per anar a buscar l’a B‐142 i fan més volta però sí que tenen
possibilitats d’accedir així que es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “baixa”

L’actuació donarà un accés més directe
entre Santa Perpètua i l’autopista AP‐7. Es
considera que l’àmbit beneficiat és
“municipal”

Cal analitzar els itineraris òptims
per als desplaçaments en bicicleta
però l’actuació és, d’entrada, viable
tècnicament.

El pdM 2006‐2012 inclou una
proposta de carrils bici
interurbans a la Regió
Metropolitana, i el PMU de la
UAB també inclou diverses
propostes per a la millora de
l’accés en bici al centre

El pdM 2006‐2012 dibuixa una xarxa
de 150 km de carrils bici interurbans
amb un cost total de construcció de
55,5 M€. Aproximadament la meitat
d'aquesta xarxa es troba dins l'àmbit
B‐30 així que el es considera que el
cost de l'actuació seria "moderat"
d'implementació de la xarxa de carrils
bici que

El benefici que aportarà serà de millorar la seguretat en els
desplaçaments en bicicleta i al mateix temps millorar la
connectivitat a l'àmbit per als usuaris d'aquest mode de
transport. Es preveu que pugui incrementar la quota modal
dels desplaçaments en bicicleta. Tot i així, la quota actual és
molt reduïda i no s'espera un gran increment de la demanda
així que la magnitud del benefici que aporta es considera
"baixa"

Una xarxa de carrils bici interurbans a
l'àmbit no només ha de donar accés a la
UAB sinó també interconnectar els diferents
municipis de l'àmbit B‐30. Per aquest motiu
es considera que l'àmbit beneficiat és
"regional"

XV27

Pla de carrils bici interurbans
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En resum el valor obtingut per a cada criteri de priorització per a les actuacions de xarxa viària és
el següent
Codi

Nom Actuació

Viabilitat tècnica

Maduresa

Cost

Magnitud del
benefici que aporta

Àmbit beneficiat

Alliberament de peatge per a moviments interns
grup B‐30
Mantenir el traçat per la B‐140 com a via interpolar
Tram Santa Perpètua
Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge
esquerra del Besòs

1. Sí

4. No planificat

3. Alt

1. Alta

1. Regional

2. Pendent
d'estudi

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

XV04a

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

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

XV04b

Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

XV05

Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)

XV01
XV02
XV03

XV06
XV07a
XV07b
XV08

Enllaç AP‐7/A‐2 (Desplaçament i millora de la
rotonda que permeti tots els moviments)
Accés del Papiol a l'AP‐2 que eviti els moviments
dins de Molins de Rei
Perllongament B‐24 fins enllaçar amb l'AP‐2 amb
una rotonda a diferent nivell a Molins de Rei
Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat ramal de la
C‐58 a l'AP‐7)

1. Sí

1. En curs

1. Baix

1. Alta

1. Regional

3. No

4. No planificat

3. Alt

2. Mitjana

2. Supramunicipal

3. No

4. No planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

1. Alta

1. Regional

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

4. No planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

XV09

Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30

2. Pendent
d'estudi

XV10

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

1. Sí

XV11a

C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)

1. Sí

XV11a'

C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)

1. Sí

XV11b
XV12
XV13

C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa
(prioritzar tram Terrassa sud‐Sabadell Centre i
enllaços de Sant Quirze)
Nus viari AP‐7 / C‐58 (Racionalitzar l'ocupació de
l'espai)
Nou accés directe de la C‐58 a l'AP‐7 (Origen Ripollet
i en direcció a Tarragona)

XV14

B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐Cerdanyola

XV15

Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar)

XV16
XV17
XV18

Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de
Castellar.
Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa (inclou Ronda
Nord de Sabadell)
Variant C‐1413 per connectar la carretera de Rubí a
Sabadell (bypass de Sant Quirze)

1. Sí
2. Pendent
d'estudi
2. Pendent
d'estudi
2. Pendent
d'estudi
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí

2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

2. Amb
estudi/projecte

3. Alt

1. Alta

1. Regional

4. No planificat

3. Alt

3. Baixa

2. Supramunicipal

4. No planificat

1. Baix

1. Alta

1. Regional

4. No planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

1. En curs

3. Alt

1. Alta

1. Regional

3. Alt

2. Mitjana

2. Supramunicipal

3. Alt

1. Alta

1. Regional

2. Moderat

3. Baixa

2. Supramunicipal

2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte
2. Amb
estudi/projecte

XV19

Ronda Est Rubí

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

2. Supramunicipal

XV20

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

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

XV21

Augment de capacitat de la C‐59

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

1. Baix

1. Alta

1. Regional

XV22a

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

2. Pendent
d'estudi

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

XV22b
XV23a
XV23b

C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliça amb nou accés a
Montmeló
C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la
variant C‐17)
C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant
C‐17)

XV24a

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

XV24b

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

XV25
XV26
XV27

AP‐7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a
evitar el pas pel centre del municipi
Enllaç AP‐7 / B‐142. Millorar sortida cap a Santa
Perpètua
Pla de carrils bici interurbans

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

2. Pendent
d'estudi

4. No planificat

2. Moderat

2. Mitjana

2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

3. Baixa

3. Municipal

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

1. Baix

3. Baixa

3. Municipal

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

3. Baixa

1. Regional
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8

LLISTA PRIORITZADA D’ACTUACIONS

A partir de la diagnosi, dels Plans i de les aportacions dels municipis de l’àmbit, s’ha realitzat una
identificació preliminar de les actuacions que hi poden donar solució. Aquesta selecció
d’actuacions s’ha realitzat amb un criteri pragmàtic i per tant exclou volgudament les actuacions
de cost molt alt i que, tot i que formen part del planejament d’infraestructures vigent, en
converses amb les administracions titulars s’ha constatat que no són viables a curt i mitjà
termini.
Posteriorment s’ha aplicat a les actuacions seleccionades la metodologia de priorització
exposada i s’obtenen les llistes prioritzades de les propostes de transport públic i xarxa viària,
que constitueixen els resultats de l’estudi. S’estableixen quatre grups d’actuacions: en curs, de
prioritat alta, mitjana i baixa.

8.1 XARXA FERROVIÀRIA DE MERCADERIES I TRANSPORT PÚBLIC
Actuacions en curs
En un primer apartat es proposa acabar les obres en curs :
•
•
•

el perllongament d’FGC a Terrassa
el perllongament d’FGC a Sabadell
l’intercanviador de Martorell entre Renfe i FGC.

Els perllongaments estan en obres des de fa anys i tenen horitzons d’entrada en servei definits:
2014 per Terrassa i 2016 per Sabadell. El cost que manca per executar és del voltant dels 100
M€ a Terrassa i 290 M€ a Sabadell.
A l’intercanviador de Martorell només li manca la part d’edifici corresponent a l’estació de Renfe
ja que la part d’FGC ja es troba operativa. Es preveu un cost d’inversió restant d’uns 3 milions
d’euros.
Actuacions de prioritat alta
Les actuacions de prioritat alta són les que beneficien un àmbit regional i que presenten un
benefici de magnitud alta.
Pel que fa a la xarxa ferroviària de mercaderies, el grup B30 encoratja a la Generalitat a seguir
l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, i en destaca com a prioritat la connexió de la
terminal de la Llagosta a ample UIC i el condicionament dels seus accessos viaris per a permetre
que les industries de l’àmbit la utilitzin com a plataforma d’impostació i exportació de
mercaderies per ferrocarril.
En termes de transport públic, les actuacions de prioritat alta s’emmarquen en els següents
grups:
Actuacions de gestió:
Es proposa repensar el model de corones tarifàries aprofitant la implantació de T‐Mobilitat, de
manera que es trenqui el model radial actual.
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El nou model tarifari proposat ha d’avançar cap a una tarificació que no perjudiqui els
desplaçaments transversals de l’àmbit B‐30. Una opció seria que en aquests desplaçaments
perimetrals, on la quota del transport públic és molt menor que la dels desplaçaments radials,
es puguin establir reduccions de tarifa per a incentivar‐ne l’ús.
Per altra banda, en termes d’oferta ferroviària les actuacions previstes són :
•
•

incrementar l’oferta de serveis de la línia transversal R8
implantar un nou esquema de línia previst pel Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya (PTVC), que consisteix en una línia circular amb forma de llaç amb inici/final a
Granollers/Mataró, passant pel corredor R8 però també per Barcelona (veure annex
fitxa TP01b).

El present estudi subdivideix aquesta actuació en dues: la primera consisteix únicament en
incrementar freqüències a l’R8 (línia ja operativa) i la segona inclou tant l’augment de
freqüències de l’R8 com la posada en servei de la nova línia circular.
Millora del sistema d’intercanviadors
Dels diversos intercanviadors ferroviaris que es plantegen entre la línia R8 i la resta de línies
radials, es considera com a prioritat alta l’intercanviador de Barberà entre l’R8 i l’R4, el de
l’Hospital General entre la R8 i la branca d’FGC de Terrassa i l’intercanviador R3/R8.
Nova Infraestructura ferroviària
El grup d’actuacions de prioritat alta incorpora les següents infraestructures ferroviàries:
•
•
•

Antena d'FGC i nova estació a Can Amat
Augment de capacitat i millora de freqüències al tram Gràcia‐Pl Catalunya del Metro del
VallèsDesdoblament R3 Montcada La Garriga (Començar pels trams més econòmics)
Túnel de Montcada

L’antena d’FGC a la SEAT donarà servei a una de les principals empreses ubicades a Catalunya i
permetrà alliberar de trànsit als nusos viaris de l’àmbit que presenten episodis de congestió.
L’augment de capacitat al tram Gràcia‐Pl Catalunya permetrà augmentar la freqüència de trens
al Metro del Vallès, amb 90.000 passatgers diaris en el tram d’accés a Barcelona.
El desdoblament de l’R3 permetrà incrementar la freqüència de trens a l’únic tram de via única
de l’àmbit, que ara només disposa de 2 exp/hora.
Finalment, el túnel de Montcada permetrà un estalvi de 8 minuts de temps de viatge als usuaris
de l’R4, que dóna servei a 4 dels principals municipis del Grup (Cerdanyola, Barberà, Sabadell i
Terrassa).
Plataformes reservades per a bus
El grup d’actuacions de prioritat alta incorpora les següents infraestructures en el camp del
transport públic per carretera:
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•
•

Plataforma reservada a l’Eix de Caldes
Plataforma reservada a l’Eix Mollet‐UAB (previ al tramvia)

L’eix de Caldes és un dels principals corredors de transport públic per carretera de l’RMB. La
nova plataforma permetrà reduir el temps de viatge amb Barcelona i guanyar competitivitat
front el vehicle privat.
L’eix Mollet‐UAB reforça les relacions transversals en transport públic a l’àmbit i dóna millor
accessibilitat a centres generadors de mobilitat importants com l’UAB o el Parc Alba. Aquesta
línia vertebrarà el grup perimetralment sense haver d’utilitzar serveis radials d’accés a
Barcelona.
Actuacions de prioritat mitjana
Les actuacions de prioritat mitjana s’emmarquen en dos grups:
Millora del sistema d’intercanviadors
Els intercanviadors ferroviaris entre la línia R8 i la resta de línies radials que es consideren de
prioritat mitjana són:
•
•

Intercanviador Volpelleres. Desplaçar l'estació de Renfe o implantar un autobús
llançadora.
Intercanviador R3/R8/Bus Sta. Perpètua

Millora de l’oferta del transport públic per carretera
El grup d’actuacions de prioritat mitjana inclou dues actuacions de millora de l’oferta del
transport públic per carretera:
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) Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més
altres nous serveis de bus proposats al PMU de la UAB.
Les dues estan programades per la Generalitat i l’ATM però no es disposa d’un horitzó previst de
desenvolupament final per a cap d’elles.
Actuacions de prioritat baixa
Finalment, les actuacions de prioritat baixa inclouen noves estacions i aparcaments de dissuasió.
Es tracta d’actuacions amb un caràcter més municipal o supramunicipals, i que per tant no es
consideren tan prioritàries en un context territorial de tot el grup B30.
Noves estacions
•
•
•
•

Estació Baricentro
Nova estació P&R Circuit Montmeló
Nova estació Can Salvatella
Nova estació Sta. Perpètua
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•
•
•

Nova estació Can Llong (R4)
Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud FGC
Nova estació de Rubí de FGC

Aparcaments dissuasoris
•
•
•

Aparcaments dissuasoris a la Xarxa FGC: Sant Quirze, Hospital General, Martorell enllaç,
Martorell Central, Terrassa Can Roca
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà, Granollers‐Canovelles, Granollers
centre, Parets
Aparcaments dissuasoris en parades de bus: Palau‐Solità i Parets

8.2 XARXA VIÀRIA
Actuacions en curs
En un primer apartat es proposa acabar les obres en curs:
•
•

Enllaç AP‐7 / A‐2
Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa

Les obres de l’enllaç AP‐7/AP‐2 es troben en curs i el MIFO en preveu l’entrada en servei per a
l’any 2015, amb un pressupost pendent d’execució d’uns 10 milions d’euros. Es tracta d’una
infraestructura amb un fort caràcter estratègic, ja que permetrà moviments lliures de peatge
entre el corredor AP‐7 i A‐2 i alliberarà de trànsit d’agitació la carretera C‐1413a que presenta
problemes de capacitat a les hores punta.
Les obres del tram central de la B‐40 entre Abrera i Terrassa (tram de túnel) es troben aturades i
sense calendari previst de reinici. Es preveu que, un cop reiniciades, quedaran uns dos anys
d’obres i un pressupost pendent d’execució d’uns 70 M€. Es proposa sol∙licitar el reinici de les
obres, ja que es tracta d’un tram amb caràcter estratègic en el territori que connectarà els
corredors de l’A‐2 i de la C‐58/C‐16, i permetrà alliberar de trànsit l’eix AP‐7/B‐30 i el conflictiu
nus del Papiol així com diverses vies locals de l’àmbit com la C‐243.
Actuacions de prioritat alta
Les actuacions de prioritat alta són les que beneficien un àmbit regional i que presenten un
benefici de magnitud alta.
Per a explicar les actuacions de prioritat alta es divideix l’anàlisi en 3 subàmbits territorials dins
del Grup B30. Els subàmbits no es corresponen amb cap classificació administrativa oficial sinó
que serveixen per a facilitar la comprensió de l’anàlisi.
Concretament, es defineix un àmbit Llobregat (que comprèn els municipis entre Martorell i
Rubí), un àmbit Central (que abasta des de Terrassa, Rubí i Sant Cugat fins a Barberà i
Cerdanyola) i finalment un àmbit Oriental (que compren la zona des de Polinyà i Santa Perpètua
fins a Granollers i La Roca)
Àmbit Llobregat (entre Martorell i Rubí)
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Els principals problemes d’aquest àmbit són les distorsions de trànsit provocades pel peatge, la
falta de capacitat en alguns nusos viaris i la falta de connectivitat amb els eixos d’alta capacitat
del Llobregat.
Les actuacions previstes a l’àmbit Llobregat són:
•
•

Via Interpolar. Tram Papiol ‐ Rubí
Perllongament de la B‐24 fins enllaçar amb l'AP‐2 amb una rotonda a diferent nivell a
Molins de Rei

Cal destacar que les dues actuacions “en curs” de l’apartat anterior també beneficien aquest
subàmbit territorial i se les considera estratègicament molt importants.
Així, la configuració finalista disposarà de connexió gratuïta entre AP‐7 i A‐2, millora de capacitat
a la C‐1413a per a Castellbisbal i els polígons del sud de Rubí i una millor connexió a la xarxa
d’alta capacitat per als residents del Papiol.
Àmbit Central (entre Rubí i Barberà)
El principal problema de l’àmbit central és la manca de capacitat de la C‐58 i del nus viari entre
aquesta via i el corredor AP‐7/B‐30. Per aquest motiu, les actuacions d’alta prioritat d’aquest
àmbit estan destinades a augmentar la capacitat d’aquestes vies en forma de calçades laterals,
augments de secció i millores en els ramals.
Les actuacions previstes a l’àmbit Central són:
•
•
•
•
•

Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat del ramal de la C‐58 a l'AP‐7 per als vehicles
procedents de Terrassa i Sabadell en direcció Tarragona)
Nou accés directe de la C‐58 a l'AP‐7 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona)
B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐Cerdanyola en sentit Tarragona
C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa (prioritzar tram Terrassa sud‐Sabadell
Centre i enllaços de Sant Quirze i ramals d’accés a la rotonda Sabadell Sud‐Aeroport)
Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa (inclou Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb
carretera de Castellar)

Així, la configuració finalista disposarà d’un important augment de la capacitat al nus AP‐7/B‐30
‐ C‐58 i de major capacitat a la C‐58 amb millores als enllaços de Sant Quirze del Vallès. Es
remarca que el tram prioritari de calçades laterals és entre Terrassa Sud (Riera de les Arenes) i
l’enllaç de Sabadell Centre.

Àmbit Oriental (entre Santa Perpètua i Granollers)
Els principals problemes de l’àmbit oriental són els dèficits de capacitat als eixos de xarxa bàsica
de la C‐17 i la C‐59, la distorsió de trànsit a la Ronda Granollers provocada pel peatge de la Roca
i la falta de connectivitat entre alguns àmbits i la xarxa d’alta capacitat.
Les actuacions previstes a l’àmbit Oriental són:
•

Augment de capacitat de la C‐59
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•
•

C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliçà amb nou accés a Montmeló
Calçades laterals de l'AP‐7 entre Granollers i la Roca

Així, la configuració finalista disposarà d’un augment de la capacitat als corredors de Caldes i de
la C‐17 i un millor accés lliure de peatge als municipis de Granollers i la Roca. A més, la variant de
la C‐17 permetrà millorar l’accés a Montmeló i els polígons del Sud de Parets i del sud de Mollet.
Si la variant de la C‐17 finalment queda emmarcada a molt llarg termini es proposa passar a
prioritat alta les altres actuacions de l’àmbit que quedarien substituïdes per aquesta (accés a
Montmeló i Circuit de Catalunya i rotonda a diferent nivell a la C‐17)
Àmbit Global B‐30
Finalment, a nivell global de tot l’àmbit B30, es considera de prioritat alta l’alliberament de
peatge per als moviments interns del grup.
Cal destacar en aquest punt que hi ha altres actuacions previstes de prioritat alta que ja
afavoreixen les relacions lliures de peatge dins el grup, com l’enllaç AP‐7/A‐2 i les calçades
laterals de l’AP‐7 entre Granollers i la Roca. La implantació d’aquestes actuacions podrien fer
replantejar aquesta actuació d’alliberament de peatge.
Actuacions de prioritat mitjana
Les actuacions previstes de prioritat mitjana són aquelles amb un caràcter supramunicipal i una
magnitud de benefici mitjana. Són les següents:
Àmbit Llobregat (entre Martorell i Rubí)
•

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

Es preveu que la connexió AP‐7/A‐2 redueixi el trànsit i els problemes de capacitat en aquesta
intersecció i per tant no sigui tan urgent la construcció de la nova rotonda. A més, la via
interpolar prevista amb prioritat alta substituiria aquesta actuació.
Àmbit Central (entre Rubí i Barberà)
Es tracta d’actuacions que permeten tancar malla i millorar les connexions dins del territori del
grup B30 sense que arribin a assolir un caràcter regional.
•
•
•
•

Ronda Est Rubí
Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.
Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa
Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb
polígons de Santiga i can Salvatella) Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30

Les 4 primeres milloren la connexió entre les àrees metropolitanes de Terrassa, Sabadell i Rubí
mentre que la ultima millora la congestió a la N‐150 al seu pas per Barberà.
Àmbit Oriental (entre Santa Perpètua i Granollers)
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•
•
•
•

C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant C‐17)
C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la variant C‐17)
Sortida per la dreta a l'AP‐7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i Parets
(previ a la variant C‐17)
Nous enllaços a l'AP‐7 amb la BV‐5159 i la C‐1415c

Les quatre actuacions estan condicionades per l’execució de dues infraestructures previstes al
grup de prioritat alta: la variant de la C‐17 (Mollet‐Lliçà) i les calçades laterals de l’AP‐7
(Granollers‐la Roca).
La construcció d’aquestes dues actuacions de prioritat alta substituiria les altres de prioritat
mitjana a excepció de la rotonda a nivell de la C‐17 (que complementa el projecte de variant de
la C‐17).
A més, s’ha inclós dins de les actuacions de prioritat mitjana el desplegament d’un pla de carrils
bici interurbans. L’actuació consisteix en la implementació de carrils bici interurbans segurs al
marge de les vies locals que millorin la connectivitat en aquest mode de transport entre els
municipis de l'àmbit i amb els principals nodes d'atracció de mobilitat (UAB, Polígons
industrials,...).
El pdM de 2066‐2012 preveu un pla amb carrils bici que connectin municipis com el triangle Sant
Cugat‐Rubí‐Cerdanyola (incloent la UAB), l’eix Terrassa‐Sabadell per la N‐150, l’eix Castellar‐
Sabadell, l’eix de Caldes o l’àmbit Granollers‐Mollet‐Parets.
Actuacions de prioritat baixa
Les actuacions de prioritat baixa responen a necessitats d’escala municipal amb benefici local:
•
•
•
•
•
•
•

C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)
C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)
Variant C‐1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell (bypass de Sant Quirze)
Enllaç AP‐7 / B‐142. Millorar sortida cap a Santa Perpètua
AP‐7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel centre del municipi
Nus viari AP‐7 / C‐58 (Millora de senyalització)
Nus viari AP‐7 / C‐58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)

Entre aquestes actuacions n’hi ha que serveixen per donar un millor accés a un municipi (casos
de Sant Quirze, Santa Perpètua), d’altres eviten el pas de vehicles per l’interior de nuclis urbans
(cas de Sant Quirze i Mollet) i finalment hi ha dues actuacions relacionades amb la senyalització i
la racionalització de l’ús de l’espai den nus AP‐7 / C‐58.
Les actuacions sobre els enllaços de la C‐58 a Sant Quirze queden englobats dins les calçades
laterals de la C‐58 que es troben en el grup de prioritat alta.
Actuacions de modificació del planejament urbanístic
Es tracta d’actuacions sense un cost d’infraestructura associat sinó que es tracta de
modificacions en el planejament per a la desafectació de reserves de sòl protegit.
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L’actuació consisteix en la concreció del traçat definitiu que es durà a terme a la via interpolar i
l’autovia del marge esquerre de Besòs, per tal de poder alliberar la resta d’espai que actualment
es troba reservat degut a projectes contradictoris entre diferents plans d’infraestructures com el
PTMB i el PGI.
En el cas de la via interpolar, es tracta del tram entre Sabadell i la zona de Polinyà i Santa
Perpètua: la reserva del PGI preveu una nova infraestructura mentre que el PTMB preveu
aprofitar i desdoblar el traçat actual de la B‐140. El grup B30 aposta per la opció del PTMB però
primer cal estudiar‐ne el seu funcionament a nivell de trànsit. Si es comprova que la via
funcionarà i s’acorda aquest traçat amb TES, es podrà desafectar la reserva de sòl de l’altra
opció.
En el cas de l’autovia del marge esquerre del Besòs al seu pas per Montornès i Vilanova, existeix
un traçat consensuat entre els ajuntaments i TES. Per tant, només cal desafectar aquella reserva
que afecti a les altres propostes de traçat recollides en els diferents plans i que finalment no es
duran a terme.
Actuacions descartades per inviabilitat tècnica
Es descarten per inviabilitat tècnica les actuacions següents:
•

Enllaç AP‐7/A‐2 (Desplaçament i millora de la rotonda que permeti tots els moviments).
La proposta de rotonda que enllacés la connexió AP‐7/A‐2 amb la carretera C‐1413a ha
quedat descartada per la Generalitat i el Ministeri per impossibilitat d’encaix entre els
viaductes de l’enllaç.

•

Accés del Papiol a l'AP‐2 que eviti els moviments dins de Molins de Rei: es descarta per
limitació d’interdistàncies ja que l’accés anterior es troba a només 500 m aigües amunt.
El perllongament de la B‐24 amb rotonda a l’AP‐2 evitarà que els vehicles del Papiol
hagin d’entrar a Molins i substituirà aquesta actuació descartada.

A continuació es presenten les llistes d’actuacions classificades per grup de prioritat, que
constitueixen els resultats de l’estudi.
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Resultat: actuacions en transport públic
Codi

Grup de
Prioritat

Viabilitat tècnica

Maduresa

Cost

1. Sí

1. En curs

1. Baix

Magnitud del
benefici que
aporta
3. Baixa

1. Sí

1. En curs

3. Alt

1. Alta

2. Supramunicipal

Àmbit beneficiat

TP06

Intercanviador Martorell

TP15

Perllongament FGC Terrassa

TP16

Perllongament FGC Sabadell

1. Sí

1. En curs

3. Alt

1. Alta

2. Supramunicipal

TP04

Intercanviador Hospital General

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

1. Alta

1. Regional

TP01a

Incrementar freqüències R8

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP03

Intercanviador Barberà

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP21

Plataforma reservada Eix de Caldes

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP22

Plataforma reservada Eix Montcada‐UAB (previ al tramvia)

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP18

Antena d'FGC i nova estació a Can Amat

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP19

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

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP02

Repensar corones amb T‐Mobilitat trencant el model radial

2. Pendent d'estudi

4. No planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP07

Intercanviador R3/R8 Santa Perpètua

2. Pendent d'estudi

4. No planificat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional

TP01b

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

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

3. Alt

1. Alta

1. Regional

TP20

Desdoblament R3 Montcada‐La Garriga (Començar pels trams més econòmics)

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

3. Alt

1. Alta

1. Regional

XFM01

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

1. Sí

3. Planificat

3. Alt

1. Alta

1. Regional

Túnel de Montcada
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)
Intercanviador Volpalleres. Desplaçar l'estació de renfe

1. Sí

3. Planificat

3. Alt

1. Alta

1. Regional

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

1. Regional

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP17
TP23
TP05a
*

Nom Actuació

TP05b
TP24
TP08
TP10

Intercanviador Volpalleres. Autobús llançadora
Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més altres nous serveis de bus proposats al
PMU de la UAB
Estació Baricentro

En curs

Prioritat
alta

Prioritat
mitjana

1. Regional

TP27

Nova estació PnR Circuit Montmeló
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa FGC: Sant Quirze, Hospital General, Martorell enllaç,
Martorell Central, Terrassa Can Roca
Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà, Granollers‐Canovelles, Granollers centre,
Parets
Aparcaments de disuassió en parades de bus: Palau‐Solità i Parets

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP13

Nova estació Can Salvatella

1. Sí

4. No planificat

2. Moderat

3. Baixa

2. Supramunicipal

TP09

Nova estació Sta Perpètua

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

3. Municipal

TP11

Nova estació Can Llong (R4)

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

3. Municipal

TP12

Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud FGC

1. Sí

3. Planificat

2. Moderat

2. Mitjana

3. Municipal

TP14

Nova estació de Rubí de FGC

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

2. Mitjana

3. Municipal

TP25
TP26

Prioritat
baixa

* Actuacions que disposen d'una altra actuació que les substitueix i que té prioritat més alta
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Resultat: actuacions en xarxa viària
Codi
XV05
XV15
XV21
XV08
XV13
XV04b
XV07b
XV22b
XV24b
XV14
XV11b
XV17
XV01
XV23b
*

XV04a

*

XV23a
XV09

*

XV22a

XV20

**

XV19
XV16
XV24a
XV27
XV11a
XV11a'
XV10
XV18
XV12
XV26
XV25
XV02

**

XV03

*
*
*
*

Nom Actuació
Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar)
Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar)
Augment de capacitat de la C‐59
Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat ramal de la C‐58 a l'AP‐7)
Nou accés directe de la C‐58 a l'AP‐7 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona)
Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí
Perllongament B‐24 fins enllaçar amb l'AP‐2 amb una rotonda a diferent nivell a Molins de Rei
C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliçà amb nou accés a Montmeló
Calçades laterals de l'AP‐7 entre Granollers i la Roca
B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐Cerdanyola
C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa (prioritzar tram Terrassa sud‐Sabadell Centre i
enllaços de Sant Quirze)
Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa (inclou Ronda Nord de Sabadell i enllaç Ctra Castellar)
Alliberament de peatge per a moviments interns grup B‐30
C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant C‐17)
Nova rotonda a la intersecció entre C‐1413a i B‐225 (Castellbisbal) compatible amb la futura
interpolar
Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb polígons de
Santiga i can Salvatella)
C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la variant C‐17)
Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30
Sortida per la dreta a l'AP‐7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i Parets (previ a la
variant C‐17)
Ronda Est Rubí
Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.
Nous enllaços a l'AP‐7 amb la BV‐5159 i la C‐1415c
Pla de carrils bici interurbans
C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)
C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)
Nus viari AP‐7 / C‐58 (Millora de senyalització)
Variant C‐1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell (bypass de Sant Quirze)
Nus viari AP‐7 / C‐58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)
Enllaç AP‐7 / B‐142. Millorar sortida cap a Santa Perpètua
AP‐7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel centre del municipi
Mantenir el traçat per la B‐140 com a via interpolar Tram Santa Perpètua
Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge esquerra del Besòs

Grup de
Prioritat
En curs

Prioritat alta

Prioritat
mitjana

Prioritat baixa

Modif. de
planejament
urbanístic

Viabilitat tècnica

Maduresa

Cost

1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí
2. Pendent d'estudi
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí
2. Pendent d'estudi

1. En curs
1. En curs
2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
4. No planificat
2. Amb estudi/projecte
2. Amb estudi/projecte
2. Amb estudi/projecte
3. Planificat
4. No planificat

1. Baix
3. Alt
1. Baix
1. Baix
1. Baix
2. Moderat
2. Moderat
2. Moderat
2. Moderat
2. Moderat

Magnitud del
benefici que
aporta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta
1. Alta

1. Sí

2. Amb estudi/projecte

3. Alt

1. Alta

1. Regional

1. Sí
1. Sí
1. Sí

2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
3. Planificat

3. Alt
3. Alt
1. Baix

1. Alta
1. Alta
2. Mitjana

1. Regional
1. Regional
2. Supramunicipal

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

1. Sí

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

1. Sí
2. Pendent d'estudi

4. No planificat
4. No planificat

1. Baix
1. Baix

2. Mitjana
2. Mitjana

2. Supramunicipal
2. Supramunicipal

2. Pendent d'estudi

4. No planificat

1. Baix

2. Mitjana

2. Supramunicipal

1. Sí
1. Sí
2. Pendent d'estudi
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí
2. Pendent d'estudi
1. Sí
1. Sí
2. Pendent d'estudi

3. Planificat
2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
3. Planificat
2. Amb estudi/projecte
2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
2. Amb estudi/projecte
4. No planificat
3. Planificat

2. Moderat
3. Alt
2. Moderat
2. Moderat
1. Baix
1. Baix
1. Baix
2. Moderat
3. Alt
1. Baix
1. Baix
1. Baix

2. Mitjana
2. Mitjana
2. Mitjana
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa
3. Baixa

2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
1. Regional
2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
2. Supramunicipal
3. Municipal
3. Municipal
2. Supramunicipal

1. Sí

3. Planificat

1. Baix

3. Baixa

2. Supramunicipal

Àmbit beneficiat
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional
1. Regional

* Actuacions que disposen d'una altra actuació que les substitueix i que té prioritat més alta
** Les modificacions del planejament urbanístic no es consideren actuacions i per tant
s'engloben en un grup a part
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PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA
DEL CORREDOR DE LA B-30
Actuacions a la xarxa viària
XV01 : Alliberament de peatge per a moviments interns grup B-30
XV02 : Mantenir el traçat per la B-140 com a via interpolar Tram Santa Perpètua
XV03 : Eliminar reserva de sòl per a l'autovia del marge esquerra del Besòs
XV04a : Nova rotonda a la intersecció entre C-1413 i B-255 (Castellbisbal)
XV04b : Via Interpolar Tram Papiol - Rubí
XV05 : Enllaç AP-7 / A-2 (Acabar)
XV07b : Perllongament B-24 fins enllaçar amb rotonda amb la AP-2 a Molins de Rei
XV08 : Enllaç C-58/AP-7 (Augment de capacitat)
XV09 : Millores capacitat ramal de la N-150 a la B-30
XV10 : Nus viari AP-7 / C-58 (Millora de senyalització)
XV11a : C-58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)
XV11a' : C-58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)
XV11b : C-58 Calçades laterals Tram Barberà-Terrassa (inclou millora enllaços a Sant Quirze i Sabadell)
XV12 : Nus viari AP-7 / C-58 (Racionalitzar l'ocupació de l'espai)
XV13 : Accés directe de la C-58 a l'AP-7 sense passar per la B-30 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona)
XV14 : B-30 Augment de capacitat al tram UAB-Cerdanyola
XV15 : Ronda Vallès Tram Abrera-Terrassa (Acabar)
XV16 : Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.
XV17 : Ronda Vallès Tram Sabadell-Terrassa (incliu ronda nord de Sabadell)
XV18 : Variant C-1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell
XV19 : Ronda Est Rubí
XV20 : Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb polígons de Santiga i can Salvatella)
XV21 : Augment de la capacitat de la C-59
XV22a : Sortida per la dreta a l'AP-7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i Parets
XV22b : C-17 Variant del Tram Mollet-Lliça amb nou accés a Montmeló
XV23a : C-17 Rotonda a diferent nivell a Parets (Connectivitat en sentit sud)
XV24a : AP-7. Enllaços amb la BV-5159 i la C-1415c
XV24b : Calçades laterals de l'AP-7 entre Granollers i la Roca
XV25 : AP-7 Tram Mollet. Senyalització per a pesants per a evitar el pas pel centre del municipi
XV26 : Enllaç AP-7 / B-142 Sortida cap a Santa Perpètua
XV27 : Pla de carrils bici interurbans.
Prioritat
En curs
Modif. planejament urbanístic
Prioritat alta
Prioritat mitjana
Prioritat baixa

Nota: Els números enquadrats (□) representen les actuacions lineals
sobre les que es troben mentre que els números encerclats (O) representen
actuacions nodals o de gestió

Priorització d’actuacions àmbit B‐30

9 ANNEX: FITXES DE LES ACTUACIONS
En aquest annex es presenta una fitxa per a cada actuació, que inclou:
•

Gruo d’actuacions a la que pertany:
o Xarxa ferroviària i transport públic
o Xarxa viària

•

Nom de l’actuació i codi identificador

•

Titularitat

•

Diagnosi dels dèficits que millora l’actuació

•

Una descripció de l’actuació

•

L’avaluació de cada criteri: descripció i valor adoptat
o
o
o
o
o

•

Viabilitat
Maduresa
Cost
Magnitud de benefici
Àmbit territorial beneficiat

Grup de prioritat global
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PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

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

Codi

XFM01

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El conjunt de municipis que formen la B-30 engloben el 40% del sòl

industrial de l’RMB. La terminal intermodal de la Llagosta connectada amb
el corredor mediterrani seria una porta de sortida de la producció industrial
d’aquest àmbit cap a Europa.

Connexió UIC
amb el corredor
mediterrani

Accés
viàri

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en connectar la terminal actual de la Llagosta amb el
corredor mediterrani a Mollet i condicionar els accessos viaris de la
terminal.
Terminal de
la Llagosta

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista a l’agenda del corredor mediterrani i per tant es considera
que sí que disposa de viabilitat tècnica

1. Sí

Maduresa: L’agenda del corredor mediterrani ho preveu operatiu per a 2015.

3. Planificat
Cost: El cost de l’actuació englobarà temes de línia ferroviària, accessos viaris i

probablement condicionament de la terminal. No es disposa d’una dada de cost
precisa però s’estima que estarà entre els 50 M€i 100 M€.

3. Alt

Magnitud del benefici El condicionament i connexió de la terminal amb ample UIC permetrà a l’activitat
que aporta: industrial ubicada a l’àmbit B-30 poder exportar cap a Europa els seus productes

per ferrocarril. Donada la capacitat productiva de la regió i la condició de mode de
transport massiu del ferrocarril, es considera que la magnitud de benefici que
aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Disposar d’una terminal de mercaderies connectada amb Europa amb ample UIC

beneficiaria globalment l’activitat industrial de tots els municipis del Grup i per això
es considera que l’àmbit beneficiat és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Incrementar freqüències R8

TP01A

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’R8 és l’única línia del servei de rodalies de Barcelona que no connecta
amb la capital catalana. És una línia que connecta el centre de Martorell
amb el centre de Granollers en 40 minuts (competitiva amb el cotxe, que
tarda 37 min en hora vall en efectuar el mateix recorregut; passant per
Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, Mollet i Montmeló). La línia té
una freqüència d’1 tren/hora (16 trens/dia) i és la més baixa de totes les
línies de rodalies de Barcelona, que tenen ofertes entre 5 i 8 exp./h, a
excepció de l’ R3. Dades del Transmet-xifres: 1 Milió de viatgers l'any 2012,
que representa 3.500 usuaris/dia (112 per expedició). Això implica 0,43
pax/veh•km (R2 0,6 pax/veh•km, R3= 0,65 pax/veh•km).

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en incrementar el nombre d’expedicions d’aquesta
línia. Es proposa començar per 3 o 4 trens a les hores punta i mantenir una
expedició la resta del dia. Es proposa fer una campanya d’enquestes per
identificar els perfils d’usuaris i beneficiar-los al màxim. Es podria plantejar
utilitzar trens més petits per a minimitzar els costos d’explotació.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Incrementar freqüències seria perfectament viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació apareix al Pla de Transport de Viatgers 2008-2012 i al Pla de Rodalies
2008-2015.

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost de l’actuació correspon a l’increment de cost d’explotació i manteniment del
servei, més la possible compra de material mòbil. Un increment a 3 trens/h durant 6
hores/dia durant 20 anys suposaria un increment en el cost d’explotació de 48 M€
(9 euros/veh•km)

Magnitud del benefici La línia actual té una demanda de 3.500 viatgers/dia en gran part degut a que la
que aporta: freqüència és baixa, però es considera que té un potencial captable molt elevat ja
que els municipis a qui dóna servei la línia engloben més de 400.000 habitants. A
més, reforçar la única línia de rodalies no radial té un component estratègic molt
significatiu. Es considera que la magnitud del benefici que aporta és “alta”.

2. Moderat

1. Alta

Àmbit beneficiat: La línia R8 té parades en 8 municipis (tots del Grup B-30) i cal afegir-hi altres

municipis que propers que es beneficiarien de l’increment de freqüències. Per tant,
l’àmbit beneficiat és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

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

Codi

TP01b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’R8 és l’única línia del servei de rodalies de Barcelona que no connecta
amb la capital catalana. És una línia que connecta el centre de Martorell
amb el centre de Granollers en 40 minuts i amb una freqüència de pas de 1
tren/hora. A més, actualment no hi ha connexió directa en ferrocarril entre
els municipis de la B-30 i l’eix del Llobregat o el Barcelonès sud i l’anterior
línia R7 que connectava Martorell-Sant Cugat-Cerdanyola-Sants ja no es
troba operativa i actualment només enllaça Cerdanyola Universitat amb
Sant Andreu Arenal. La connexió en transport públic del Grup B-30 amb
l’aeroport i l’AVE ha de passar per Barcelona. Conseqüentment, es
considera necessària una millora en l’accés a les estacions de Sants i
Sagrera (futur).

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la implantació de 2 de les propostes del Pla de

Transport de Viatgers de Catalunya en referència a l’esquema de serveis
de Renfe rodalies. La primera és l’augment de l’oferta d’expedicions de la
línia R8. La segona és la posada en servei d’una nova línia circular de
rodalies que connectaria Granollers i Martorell passant per Barcelona i fent
una forma de llaç que donaria servei a l’eix R8 Rubí-Cerdanyola. L’itinerari
(sortint de Granollers) seria el següent: començaria pel tram GranollersCastellbisbal equivalent al de l’R8 actual, seguiria pel ramal de Castellbisbal
(que utilitzaven les mercaderies en el passat) per connectar amb l’eix del
Llobregat en sentit sud, accedint a Barcelona-Sants per l’Hospitalet. La línia
travessaria Barcelona i sortiria per Montcada compartint corredor amb l’R4
fins a Cerdanyola. Una vegada allà prendria el ramal de connexió amb l’R8
en direcció Cerdanyola Universitat-Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal i acabaria
a Martorell. La nova línia permet nous moviments directes (ex: MartorellCerdanyola, Sant Cugat-Sants, Rubí-Molins de Rei)

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament ja els ramal R8-R4 a Cerdanyola i Castellbisbal
estan operatius (el primer ja funciona amb la línia R7 i el segon funcionava en el
passat per al trànsit de mercaderies des del port)

Maduresa: L’actuació apareix al Pla de Transport de Viatgers 2008-2012

1. Sí
2. Amb
estudi/projecte

Cost: Com s’ha explicat a l’actuació anterior l’increment de freqüències de la R8 pot

resultar en 48 M€ en 20 anys. A aquests, cal afegir-hi l’increment de cost per la
implantació de la nova línia de llaç (amb més veh•km). L’increment d’expedicions
es repartirà entre les dues línies però tot i així es preveu que l’increment de cost a
20 anys sigui “alt”.

3. Alt

Magnitud del benefici L’actuació té un component estratègic molt significatiu ja que millora l’oferta de la
que aporta: única línia de rodalies no radial, millora la comunicació de la B-30 amb Sants i els

pobles de l’eix del Llobregat (millorant la connexió amb AVE i l’aeroport) i recupera
l’esquema de l’antiga línia R7 que enllaçava l’eix Rubí-Sant Cugat-UAB amb
l’entrada a Barcelona per la R4 a Montcada. Es considera que la magnitud del
benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: La línia R8 té parades en 8 municipis del Grup B-30 i cal afegir-hi altres municipis

que propers que es beneficiarien de l’increment de freqüències. La línia de llaç
permetrà vertebrar la regió i millorarà la connexió amb Barcelona i Sants. Per tant,
l’àmbit beneficiat és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Repensar corones amb T-Mobilitat trencant el model radial

TP02

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El model tarifari de la Regió metropolitana de Barcelona està concebut des

d’un punt de vista radial al voltant de una primera zona a l’àrea
metropolitana de Barcelona. Aquesta concepció fa que en relacions
perimetrals s’hagin de validar més zones que en desplaçaments radials tot i
recórrer la mateixa distància. En el cas del Grup-B-30, un usuari de l’R8
que viatgi de Martorell a Granollers ha de validar 5 zones per a recórrer 45
km mentre que un viatge entre Mataró i Sant Boi valida 3 zones recorrent
una distància similar. Caldria abordar-ho des de un punt de vista global de
la tarificació en relacions internes al grup B-30 enlloc d’una tarifa especial a
la R8 per no perjudicar el bus interurbà.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en trencar el sistema de corones tarifàries actual per
tendir cap a un sistema on es tarifiquin els desplaçaments en funció de la
distància recorreguda i el nombre de modes utilitzats. La nova tarificació
podria tenir tarifes menors per als desplaçaments perimetrals que no
travessin Barcelona ja que és l’àmbit on queda més marge per incrementar
les quotes del transport públic.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Tot i que l’actuació és factible tècnicament, es considera que caldria realitzar un
estudi específic sobre com hauria de ser el nou model tarifari i la seva
implementació.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: La T-Mobilitat estarà operativa en 2-3 anys, tot i que d’entrada no es contempla
modificar el model de corones.

4. No planificat

Cost: El cost de l’actuació vindria provocat per la possible pèrdua d’ingressos dels

operadors deguda a una nova política de corones tarifàries que beneficiï l’àmbit B30.

Magnitud del benefici L’impacte de canviar el paradigma de sistema tarifari actual podria afectar a totes
que aporta: les relacions del territori, així que es considera que la magnitud del benefici és
“alta”.

2. Moderat

1. Alta

Àmbit beneficiat: Canviar el model de tarificació afectaria a la relació transversal entre els municipis
del Grup B-30 i per tant l’àmbit beneficiat seria “regional”

1. Regional
Grup de prioritat

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador Barberà

TP03

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La xarxa ferroviària de rodalies de l’RMB està concebuda amb un model

Barberà

radial on les línies connecten els principals nuclis de la regió amb
Barcelona. L’R8 és la única línea perimetral que connecta municipis de la
segona i tercera corona. Tot i que la línia travessa altres línies radials (FGC
Baix Llobregat, FGC Vallès, R4, R3, R2) només permet l’intercanvi a les
estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. A banda, l’estació de
Sant Cugat/Volpelleres permet l’intercanvi tot i que les dues estacions es
troben a una distància a peu de 650 m. Un increment d’expedicions de l’R8
combinat amb un bon sistema d’intercanviadors faria que molts
desplaçaments interns en el Grup B-30 reduïssin sensiblement el seu
temps de viatge (Exemples de desplaçaments beneficiats: SabadellMartorell, o Terrassa-Granollers). L’intercanviador de Barberà es considera
prioritari respecte als altres ja que enllaça la R8 amb l’eix de la R4, el més
potent de l’àmbit demogràficament parlant (Sabadell, Terrassa, Barberà i
Cerdanyola engloben 0,5 M d’habitants).

Mollet

R4
R8

Cerdanyola

Cerdanyola U.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir una nova estació/intercanviador en el punt
de creuament de les línies R4 i R8, al terme municipal de Barberà. La
ubicació del creuament de les línies dins del nus viari entre la C-58 i l’AP7/B-30 en complica la construcció i l’accés i conseqüentment n’encareix el
cost. L’intercanviador ha d’anar acompanyat d’un increment de freqüència a
l’R8 per a que l’usuari en percebi la màxima utilitat. Sense la combinació
d’un augment de freqüències i l’establiment de nous intercanviadors,
difícilment incrementarà sensiblement la demanda de la línia.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015, i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

Maduresa: Estudi informatiu en marxa del Ministeri de Foment

1. Sí
2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst és de 50 M€ (font: Pla de Rodalies de Renfe 2008-2015)

2. Moderat

Magnitud del benefici L’intercanviador de Barberà farà de ròtula entre les línies R4 i R8, connectant, amb
que aporta: un intercanvi, el potent eix de Cerdanyola-Barberà-Sabadell-Terrassa amb l’eix
Martorell-Mollet-Granollers, reduint sensiblement el temps de viatge en transport
públic en moltes relacions internes al grup B-30. A falta d’estudis més específics,
es considera aquest intercanviador prioritari pel seu potencial intercomunicador
davant d’altres intercanviadors proposats ja que engloba moltes de les
interconnexions que farien els intercanviadors de Volpelleres i Hospital General en
un de sol. Tanmateix, per a que l’intercanviador tingui una utilitat apreciable ha
d’anar acompanyat d’un increment de freqüències a la R8 ja que les freqüències
actuals condicionen molt el temps de desplaçament. Es considera que la magnitud
del benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més vertebren el territori i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador Hospital General

TP04

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: La xarxa ferroviària de rodalies de l’RMB està concebuda amb un model

Rubí
FGC

radial on les línies connecten els principals nuclis de la regió amb
Barcelona. L’R8 és la única línea perimetral que connecta municipis de la
segona i tercera corona. Tot i que la línia travessa altres línies radials (FGC
Baix Llobregat, FGC Vallès, R4, R3, R2) només permet l’intercanvi a les
estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. A banda, l’estació de
Sant Cugat/Volpelleres permet l’intercanvi tot i que les dues estacions es
troben a una distància a peu de 650 m. Un increment d’expedicions de l’R8
combinat amb un bon sistema d’intercanviadors faria que molts
desplaçaments interns en el Grup B-30 reduïssin sensiblement el seu
temps de viatge (Exemples de desplaçaments beneficiats: SabadellMartorell, o Terrassa-Granollers). L’intercanviador de Hospital General és
interessant ja que connecta la branca d’FGC Terrassa amb l’R8.

FGC

R8
HG
Rubí
Renfe

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir una estació a la línia R8 al creuament

amb la línia d’FGC on hi ha l’estació d’Hospital General. Caldrà discutir si
aquesta nova estació substitueix l’estació de Rubí, que es troba a uns 600
metres en línia recta i que actualment té molt baixa demanda (216
entrades/dia l’any 2012, inferiors a les 389 ent/dia de 2006 prèvies a l’R8).
L’intercanviador ha d’anar acompanyat d’un increment de freqüència a l’R8
per a que l’usuari en percebi la màxima utilitat. Sense la combinació d’un
augment de freqüències i l’establiment de nous intercanviadors, difícilment
incrementarà sensiblement la demanda de la línia.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018

3. Planificat
Cost: No es disposa de dada de cost però es considera que ha de ser similar als 15 M€
previstos per l’intercanviador de Volpelleres.

1. Baix

Magnitud del benefici La funció d’aquest intercanviador és fer de ròtula entre la branca de Terrassa
que aporta: d’FGC i la R8. Tot i que es preveu un impacte menor que en el cas de

l’intercanviador de Barberà, el fet de connectar ciutats importants com Terrassa,
Rubí i gran part de Sant Cugat (ja que l’estació actual de Renfe Sant Cugat és
força perifèrica) permetrà una millor vertebració del territori. Es considera que la
magnitud del benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més vertebren el territori i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador Volpalleres. Desplaçar l'estació de Renfe

TP05a

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La Generalitat va habilitar un camí per als vianants per a facilitar la
connexió entre les estacions de Renfe Sant Cugat i FGC Volpelleres
estacions que han quedat separades per 650 m a peu. El desplaçament de
l’estació de Renfe presenta inconvenients ja que és una obra cara i a més
empitjoraria el servei al barri de Coll Favà de Sant Cugat. Cal avaluar si els
usuaris potencials de fer servir l’estació com a intercanviador superaran els
usuaris generats pel hinterland de l’estació a la seva ubicació actual (la
demanda 2012 és de 312 entrades/dia, inferior als 632 de l’any 2006, previs
a l’R8)

650m

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en desplaçar l’estació de Renfe acostant-la cap al

creuament de vies amb FGC, on hi ha l’estació de Volpelleres, per tal que
l’intercanvi entre les dues sigui més directe. L’intercanviador ha d’anar
acompanyat d’un increment de freqüència a l’R8 per a que l’usuari en
percebi la màxima utilitat. Sense la combinació d’un augment de
freqüències i l’establiment de nous intercanviadors, difícilment incrementarà
sensiblement la demanda de la línia.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015

3. Planificat

Cost: El cost previst és de 15 M€ (font: Pla de Rodalies de Renfe 2008-2015)

1. Baix

Magnitud del benefici La funció d’aquest intercanviador és fer de ròtula entre la branca de Sabadell
que aporta: d’FGC i l’R8. És interessant per als usuaris de la zona sud de Sant Cugat, el

polígon de Sant Joan, la UAB, Sant Quirze i Sabadell. Tot i així, la UAB ja disposa
d’estació a la R8 i Sabadell no l’utilitzaria si disposés de l’intercanviador de
Barberà. A més, l’estació actual de Renfe a Sant Cugat disposa d’un hinterland
associat (el barri de Coll Favà) i el seu desplaçament podria perjudicar
sensiblement els actuals usuaris. L’intercanviador hauria d’anar acompanyat d’un
augment de freqüències a l’R8. Es considera que la magnitud del benefici que
aporta és “mitjana”.

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més tenen efecte “xarxa” i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

2. Mitjana

1. Regional

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador Volpalleres. Autobús llançadora

TP05b

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: Actualment les estacions de Renfe Sant Cugat i FGC Volpelleres es troben
separades per una distància de 650 m a peu. El desplaçament de l’estació
de Renfe presenta inconvenients ja que és una obra cara i a més es
deixaria sense servei al barri de Coll Favà de Sant Cugat. Es proposa una
solució prèvia que consisteix en no moure l’estació i a canvi establir un
servei llançadora entre les dues estacions que faciliti l’intercanvi entre
línies.

650m

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en l’establiment d’un servei de bus llançadora que
connecti les dues estacions de manera continua al llarg del dia amb un
temps de viatge de 3 minuts. L’autobús aniria integrat amb el bitllet i no
suposaria cap cost extra al viatger.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació no està prevista però sí que és tècnicament viable.

1. Sí
Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa.

4. No planificat

Cost: Es preveu que una llançadora entre les dues estacions podria tenir un cost

d’explotació i manteniment del voltant de 200.000 €/any i per tant és de cost “baix”.

1. Baix

Magnitud del benefici Aquesta solució no implica el desplaçament de l’estació i per tant no perjudica el
que aporta: hinterland de l’estació actual. Per altra banda, el fet d’haver d’agafar una llançadora
per enllaçar millora el temps de transbordament respecte a fer-ho caminant, tot i
que no és tan immediat com si les dues estacions es trobessin al mateix punt.
L’intercanviador hauria d’anar acompanyat d’un augment de freqüències a l’R8. Es
considera que la magnitud del benefici que aporta és “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més tenen efecte “xarxa” i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

1. Regional

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador Martorell

TP06

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment l’intercanvi entre FGC i Renfe a Martorell ja és possible gràcies

al desviament que es va dur a terme de la línia d’FGC per acostar-la a
l’estació de Martorell Central. Les dues estacions ja es troben ubicades de
costat. Tanmateix, cal acabar de condicionar l’edifici d’intercanvi per a que
el transbordament es realitzi en condicions òptimes. La part d’edifici d’FGC
ja es troba operativa i cal acabar el costat de Renfe que en el moment de la
redacció d’aquest document només disposa de la llosa base.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en acabar la part d’intercanviador que correspon a
l’edifici de Renfe ja que el d’FGC ja es troba operatiu.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba en curs i per tant es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: La part d’edifici corresponent a FGC es troba acabat. Manca l’edifici corresponent a
Adif. Es considera que l’obra es troba en curs.

1. En curs

Cost: No es disposa de dada oficial de cost. Només falta mig edifici i s’estima un cost
inferior als 3 M€ (equivalent a la meitat construïda al costat FGC)

1. Baix

Magnitud del benefici La funció d’intercanviador ja es troba operativa i el que falta és l’edifici del costat
que aporta: Renfe. Així, es considera que la magnitud del benefici que aporta és “baixa”

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més vertebren el territori i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
En curs

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Intercanviador R3/R8/Bus Sta Perpètua

TP07

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment les línies R3 i R8 no disposen de cap estació que permeti

l’intercanvi entre elles. Es tracta de dues línies de baixa oferta però que en
els propers anys poden veure incrementat el seu servei. Un intercanviador
facilitaria l’accés a l’activitat socioeconòmica de l’eix R8 per als residents
dels pobles de l’eix de la R3 (Parets, Lliça, Vic,..). El punt de tall entre les
dues línies es troba al terme municipal de Santa Perpètua, proper al nus
de Mollet entre la R8 i la línia d’alta velocitat.

Opció 1

Proposta
Bypass

R3
R8

Proposta
Bypass

Descripció de l'actuació: Es proposen dues alternatives per al intercanvi entre la R3 i la R8 a Santa
Perpètua. 1) En el marc del desdoblament de la R3, es proposa la variant
bypass R3-R8, en el marc del desdoblament de la línia R3 per eliminar
punts negres de la xarxa de rodalies i permeabilitzar el municipi de La
Llagosta i el de Santa Perpetua en treure la R3 en via única en el seu
actual traçat per ambdós municipis. L'ajuntament de Sante Perpètua ha
presentat aquesta proposta a totes les administracions i per altra part ha
estat aprovada en aquest sentit el dia 13 de novembre de 2013 una
resolució de la Comissió d’infraestructures del Parlament de Catalunya.
Es tracta d’un traçat en superfície que sortint de Mas Rampinyo en
direcció Vic, en direcció nord servint Can Cabanyes, el sector de més
potencial urbanístic i més important de la comarca després del de
Cerdanyola, que podria així tenir estació de ferrocarril i continuar el traçat
fins a enllaçar amb la línia Papio Mollet empalmant amb la R8 a l’altura
de Can Bernat. Aquesta variant és molt reivindicada al territori perquè pot
facilitar l’aparcament, aportar nova centralitat, intermodalitat R3-R8-bus
riera de Caldes i P&R. 2) En el marc del desenvolupament de la Línia
Orbital Ferroviària es preveuen dos ramals de conexió que facilitarien
l'enllaç entre la R3 i la R8. En primer lloc el ramal entre la R2 i la R3 a
Montmeló i en segon lloc el ramal entre la R3 i la R8 a Santa Perpètua.
D'aquesta manera, alguns trens de la R8 podrien modificar el seu
recorregut i (en sentit Martorell) sortir de Granollers per la línia de la R2,
saltar a la R3 amb el nou ramal de connexió a Montmeló i tornar a saltar a
la R8 amb el nou ramal de Santa Perpètua. D'aquesta manera l'estació de
Mollet Santa Rosa permetria fer l'intercanvi entre les línies R3 i R8.

Proposta
Bypass

Opció 2

R3

R8
Proposta
Bypass

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L'opció 1 està estudiada per l'ajuntament de Santa Perpètua mentre que l'opció 2
s'emmarca dins la Línia Orbital Ferroviària, que tot i que no està prevista al PDI,
sí que disposa d'estudis de viabilitat. Així, les duies opcions es consideren
tècnicament viables.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa.

4. No planificat
Cost: No es disposa de dada de cost. Les dues alternatives impliquen construcció de
nous ramals de vies i tocar enllaços ferroviaris complexos així que s'estima un
cost d'entre 10M€ i 50 M€

2. Moderat

Magnitud del benefici Resultarà un intercanviador interessant ja que seria l’únic que connectaria l’R3
que aporta: (corredor de Parets-Lliça-Osona) amb la R8 (Corredor B-30). Donarà servei a un
àmbit de producció de 40.000 llocs de treball i 140.000 habitants i quedaria en
l’àmbit d’influència del CIM Vallès i l’estació de mercaderies de la Llagosta. A
més, en el cas de la opció de intercanviar a la futura estació de Santa Perpètua
permetria desenvolupar un espai per a PnR i intercanvi també amb xarxa de
busos interurbans del corredor de la C-59 (on es preveu una plataforma
reservada) creant un important node d'intermodalitat en el territori. Es considera
que la magnitud actual del benefici seria “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Es considera que els intercanviadors no només donen servei al hinterland de

l’estació sinó que a més tenen efecte xarxa i per tant tenen un àmbit de benefici
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Estació Baricentro

TP08

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El polígon d’activitat econòmica del Baricentro està format per àrea

comercial combinada amb àrees d’oficines i un hotel. L’accés en transport
públic es realitza mitjançant línies d’autobús malgrat que la línia R8 discorre
per dins del polígon i que disposa d’una estació construïda que mai ha
arribat a entrar en servei. Combinant l’entrada en servei de l’estació amb
l’augment de freqüències de la R8 i una nova línia de llaç entre Martorell i
Granollers passant per Barcelona (veure proposta TP01) milloraria
significativament l’accés en TPC al polígon. S’ha analitzat la possibilitat de
que l’activació d’aquesta estació es complementi amb un servei de bus que
la connecti amb l'estació de Barberà i les dues juntes facin d'intercanviador
substituint l'intercanviador de Barberà (de cost més elevat). El trajecte en
bus seria del voltant de 10 minuts sense comptabilitzar possibles retencions
a la N-150 així que a priori es considera que el temps de transbordament
via bus seria massa elevat i pocs usuaris ho utilitzarien.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en adequar l’estació amb les instal•lacions
necessàries per a que sigui operativa i hi parin els trens de la línia R8 i el
futur llaç Martorell-Granollers.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015

3. Planificat
Cost: Els cost aproximat de posar l’estació en servei és de 6-9 M€ (font: TES)

1. Baix

Magnitud del benefici L’estació donarà servei únicament al Baricentro i les activitats del voltant i no les
que aporta: connectarà directament amb Barcelona ja que l’estació formarà part de la R8. No
es preveu una demanda elevada i, per tant, es considera que la magnitud del
benefici que aporta és baixa

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei als municipis de Barberà, Badia i Ripollet
i per tant l’àmbit beneficiat serà “supramunicipal”

2. Supramunicipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Nova estació Sta Perpètua

TP09

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El municipi de Santa Perpètua no disposa de cap estació ferroviària. La
línia R8 travessa el municipi però no hi para. Durant la implantació del
tercer carril es va construir un baixador en el municipi que caldria acabar
d’habilitar i fer entrar en servei.
1,1 km

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en aprofitar el baixador existent, condicionar accessos
i instal•lacions i fer que hi parin els trens de l’R8. La seva ubicació en un
terreny no consolidat permet plantejar la possibilitat de construir-hi un
aparcament de dissuasió tot i que no s’hi preveu massa demanda al no
connectar directament amb Barcelona. L’actuació ha d’anar acompanyada
d’un augment de freqüències de la R8 i de nous intercanviadors com el de
Barberà.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015

3. Planificat
Cost: No es disposa de dada de cost. S’estima entre els 5-10 M€.

1. Baix

Magnitud del benefici L’estació donarà servei a Santa Perpètua i no la connectarà directament amb
que aporta: Barcelona ja que l’estació formarà part de l’R8. No es preveu una demanda

elevada però es considera important pel fet que permet dotar d’oferta de ferrocarril
en un municipi que no en disposa. Es considera que la magnitud del benefici que
aporta és “mitjana”

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei al municipi de Santa Perpètua i per tant
l’àmbit beneficiat serà “municipal”

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Nova estació PnR Circuit Montmeló

TP10

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Els municipis de Montornès i Vilanova del Vallès no disposen de cap
estació ferroviària ni de vies que travessin els seus nuclis urbans. La
solució per acostar-los al tren ha de ser enfocada cap a un park and ride de
fàcil accés en cotxe per als seus habitants. Una de les opcions recollides
als plans d’infraestructures consisteix en aprofitar l'aparcament ja existent al
Circuit de Catalunya i fer una inversió mínima en un baixador. Es vol
localitzar en un punt que pugui donar servei a la futura LOF. Es proposaria
analitzar si ubicant-la a un altre lloc seria més fàcil i econòmica ja que la
LOF es preveu a molt llarg termini.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació park

and ride a la línia R3. La localització està acordada amb l’ajuntament per tal
que pugui donar servei a la futura línia orbital ferroviària.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015

3. Planificat
Cost: El cost previst és de 5,2 M€ (font: PDI 2009-2018)

1. Baix

Magnitud del benefici L’estació no té un hinterland a peu associat i funcionarà com a park and ride
que aporta: donant servei a Montmeló, Montornès i Vilanova del Vallès. L’estació formaria part

de l’R3 amb 2 exp/h•sentit actualment. La poca freqüència de la línia, la manca de
hinterland a peu i la magnitud dels municipis a qui donarà servei fa que es consideri
que la magnitud del benefici que aporta és “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei als municipis de Montmeló, Vilanova del
Vallès i Montornès i per tant l’àmbit beneficiat serà “supramunicipal”.

2. Supramunicipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Nova estació Can Llong (R4)

TP11

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La línia R4 disposa de tres estacions al municipi de Sabadell. La nova
estació de Can Llong permetrà incrementar la cobertura territorial de la línia
cobrint el sector nord-oest del municipi.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació al barri
de Can Llong de Sabadell que formarà part de la línia R4.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies però no disposa
d’estudis específics

3. Planificat

Cost: El cost previst és de 12,9 M€ (font: PDI 2009-2018)

2. Moderat

Magnitud del benefici El PDI preveu una demanda de 23.000 beneficiats en el conjunt de 5 estacions on
que aporta: s’inclou la nova estació de Can Llong (actuació XE del PDI). Es preveu que uns

6.000 beneficiats corresponguin a l’estació de Can Llong. Es tracta d’una volum de
demanda important però molt concentrat en un barri concret de Sabadell. Es
considera que la magnitud de benefici que aporta és “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei bàsicament a Sabadell i per tant l’àmbit
beneficiat serà “municipal”.

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud FGC

TP12

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La línia R4 disposa d’una estació al municipi de Terrassa. La nova estació
de Can Boada permetrà incrementar la cobertura territorial de la línia
cobrint el sector nord-oest del municipi. Succeeix un efecte semblant amb la
línia del Metro del Vallès on la futura estació de Terrassa Sud permetrà
incrementar el hinterland de la línia d'FGC a la part sud d'aquest municipi.
RENFE
Estació Can Boada

FGC

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir i posar en servei dues noves estacions als

Estació Terrassa Sud

barris de Can Boada i de Segle XX de Terrassa que formaran part de les
línies R4 de Rodalies i S1 de FGC respectivament.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies però no disposa
d’estudis específics

3. Planificat

Cost: El cost previst és de 12,9 M€ (font: PDI 2009-2018)

2. Moderat

Magnitud del benefici El PDI preveu una demanda de 23.000 beneficiats en el conjunt de 5 estacions on
que aporta: s’inclou la nova estació de Can Boada (actuació XE del PDI). Es preveu que uns

6.000 beneficiats corresponguin a l’estació de Can Boada. Es tracta d’una volum de
demanda important però molt concentrat en un barri concret de Terrassa. Es
considera que la magnitud de benefici que aporta és “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei a Terrassa i per tant l’àmbit beneficiat
serà “municipal”.

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Nova estació Can Salvatella

TP13

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El polígon de Can Salvatella no disposa d’estació ferroviària tot i que la línia
R8 de rodalies travessa el polígon. Per a decidir la idoneïtat de l’estació es
recomana fer un pla de mobilitat del polígon per a identificar l’origen dels
treballadors i la demanda potencial que podria tenir l’estació. Haurà de ser
una estació soterrada i per tant, amb un cost considerable. Es recomana
triar bé la localització per cobrir el màxim de llocs de treball a una distància
raonable de l’estació a peu.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació al
polígon industrial de Can Salvatella que formarà part de la línia R8. En el
polígon de Can Salvatella la línia passa soterrada així que caldrà estudiar la
ubicació exacta de l’estació per a maximitzar-ne la utilitat amb un cost de
construcció adequat.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: La línia passa pel polígon i es considera que hi ha viabilitat tècnica per a construirla a falta de definir quina és la localització òptima.

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa.

4. No planificat
Cost: No es disposa de dada de cost. Si es fa una estació soterrada s’estima un cost del
voltant d’entre 10-20 M€.

2. Moderat

Magnitud del benefici L’estació donarà servei únicament al polígon de Can Salvatella i no el connectarà
que aporta: directament amb Barcelona ja que l’estació formarà part de l’R8. No es preveu una
demanda elevada i, per tant, es considera que la magnitud del benefici que aporta
és “baixa”

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Es considera que noves estacions que serveixin polígons industrials beneficien als
treballadors d’aquest polígon que resideixen als municipis del voltant i per tant
l’àmbit beneficiat serà “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Nova estació de Rubí de FGC

TP14

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La línia FGC Vallès disposa d’una estació al municipi de Rubí que es troba
ubicada a la part sud del municipi. La nova estació permetrà incrementar la
cobertura territorial de la línia cobrint el sector nord tot i que es trobarà
allunyat del nucli, a l’altre costat de la carretera C-1413a. A nivell municipal,
la implantació de la nova estació ha d’anar acompanyada d’actuacions
urbanes a la via pública que li garanteixin un bon accés. A més, es preveu
un important desenvolupament urbanístic de caire residencial a l’àmbit de
l’estació en els propers anys.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir i posar en servei una nova estació a la
zona nord de Rubí i que formarà part de la branca de Terrassa de la línia
FGC Vallès. L’estació serà excèntrica i anirà acompanyada d’un park and
ride.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 però no disposa d’estudis específics

Cost: No es disposa de dada de cost. S’estima entre els 5-10 M€.

3. Planificat

1. Baix

Magnitud del benefici L’estació donarà servei a tota la meitat nord de Rubí (l’estació actual es troba
que aporta: situada molt al sud del nucli i té una demanda de 2,2 M entrades/any, (font: FGC) i

connectarà amb Barcelona amb una línia amb 6 exp/h•sentit ja que l’estació
formarà part de la branca de Terrassa d’FGC. La densitat de població del municipi
fa preveure una demanda significativa (el PDI preveu una demanda de 4.100
entrades+sortides) i, per tant, es considera que la magnitud del benefici que aporta
és mitjana

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que l’actuació donarà servei a Rubí i per tant l’àmbit beneficiat serà
“municipal”.

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Perllongament FGC Terrassa

TP15

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: Actualment Terrassa disposa d’una estació d’FGC ubicada al sector sud del
municipi. El futur perllongament permetrà: incrementar significativament la
cobertura territorial del Metro del Vallès, millorar el transport públic urbà de
Terrassa amb un sistema tipus Metro, donar servei a la UPC,
transbordament FGC-rodalies i construir un nou park and ride al nord del
municipi per a que residents de municipis com Matadepera puguin accedir
fàcilment en cotxe a una estació d’FGC. A més, l’estació de Can Roca
permetrà que els autobusos de Matadepera enllacin amb aquesta estació i
no hagin de perdre temps entrant al centre de Terrassa. Això farà que la
freqüència de bus entre Matadepera i Terrassa pugui incrementar
sensiblement.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir el perllongament de la branca de Terrassa
de la línia FGC Vallès amb tres noves estacions (Vallparadís, Terrassa
Nord i Can Roca). L’estació de Terrassa Nord farà d’intercanviador amb la
línia R4 de Renfe.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba en curs i per tant es considera que sí que és tècnicament
viable.

1. Sí

Maduresa: Les obres d’aquesta actuació es troben en curs amb entrada en servei prevista el
2014

1. En curs

Cost: Es troba en curs i es preveu que queden 101,5 M€ per executar. El PDI preveu 2,4
M€ anuals d’increment del cost d’explotació.

3. Alt

Magnitud del benefici El perllongament permetrà enllaçar Renfe i FGC, dotar a Terrassa d’un servei
que aporta: ferroviari tipus metro i ampliarà significativament el hinterland cobert per FGC, que
amb una sola estació ja acumula una demanda de viatgers important (2,24 M
entrades/any, font: FGC). El PDI preveu 21.985 beneficiats deguts al
perllongament. Es considera que la magnitud del benefici que aporta és “alta”

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’ampliació de la línia beneficiarà principalment als residents de Terrassa.
Tanmateix, el perllongament també permetrà la connexió entre FGC i Renfe i a
més, permet un millor accés a FGC per als residents de Matadepera que a través
de l’estació de Can Roca eviten entrar dins de Terrassa (tant en bus com en
vehicle privat). La combinació entre l’intercanviador FGC/Renfe i la millora per als
de Matadepera fan que es consideri que l’actuació té un àmbit “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal

En curs

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Perllongament FGC Sabadell

TP16

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: Actualment Sabadell disposa de dues estacions d’FGC. El futur
perllongament permetrà: incrementar significativament la cobertura
territorial del Metro del Vallès, millorar el transport públic urbà de Sabadell
amb un sistema tipus Metro, transbordament FGC-Rodalies i construir un
park and ride nou al nord del municipi per a que residents de municipis com
Castellar puguin accedir fàcilment en cotxe a una estació de FGC. A més,
l’estació de Can n’Oriac permetrà que els autobusos de Castellar enllacin
amb aquesta estació i no hagin de perdre temps entrant al centre de
Sabadell. Això farà que la freqüència de bus entre Castellar i Sabadell
pugui incrementar sensiblement.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir el perllongament de la branca de Sabadell
de la línia FGC Vallès amb 4 noves estacions (Can Feu, Creu Alta,
Sabadell Passeig, Sabadell Nord i Ca n’Oriac). L’estació de Sabadell
Rambla serà substituïda per la nova estació Sabadell Passeig. L’estació de
Sabadell Nord farà d’intercanviador amb la línia R4 de Renfe.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba en curs i per tant es considera que sí que és tècnicament
viable.

1. Sí

Maduresa: Les obres d’aquesta actuació es troben en curs amb entrada en servei prevista el
2016

1. En curs

Cost: Es troba en curs i es preveu que queden 293,3 M€ per executar. El PDI preveu 2,5
M€ anuals d’increment del cost d’explotació.

3. Alt

Magnitud del benefici El perllongament permetrà enllaçar Renfe i FGC, dotar a Sabadell d’un servei
que aporta: ferroviari tipus metro i ampliarà significativament el hinterland cobert per FGC, que
amb 2 estacions acumula una demanda de viatgers important (2,21 M
entrades/any, font: FGC). El PDI preveu 21.325 beneficiats deguts al
perllongament. Es considera que la magnitud del benefici que aporta és “alta”

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’ampliació de la línia beneficiarà principalment als residents de Sabadell.
Tanmateix, el perllongament també permetrà la connexió entre FGC i Renfe i a
més, permet un millor accés a FGC per als residents de Castellar que a través de
l’estació de Ca n’Oriach eviten entrar dins de Sabadell (tant en bus com en vehicle
privat). La combinació entre l’intercanviador FGC/Renfe i la millora per als de
Castellar fan que es consideri que l’actuació té un àmbit “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal

En curs

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Túnel de Montcada

TP17

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La línia R4 té una demanda de 23,7 milions de viatgers l’any 2012 fora de la
primera corona del STI (similar als 28,1 M viatgers de la R1 i dels 25,1 M
viatgers de la R2). La majoria d’aquests usuaris provenen dels municipis de
Cerdanyola, Barberà, Sabadell i Terrassa. El temps de viatge entre
Cerdanyola i Arc de Triomf és de 22 minuts i el futur túnel permetrà
estalviar 8 minuts de viatge als usuaris que l’utilitzin. El Pla de transport de
Viatgers de Catalunya proposa un esquema de serveis on els usuaris de
Montcada no es veuen penalitzats sinó que hi ha un increment a l’oferta
d’expedicions que utilitzen el nou túnel.

Descripció de l'actuació: Es tracta d’un túnel sota el turó de Montcada que permeti que els trens de
la línia R4 entrin directe a Barcelona des de Cerdanyola sense passar per
Montcada i parar a les diverses estacions del municipi. Caldria atendre la
possibilitat d’establir nous trens semidirectes amb independència de
l’execució del túnel.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: Planificada al PDI 2009-2018 però sense cap estudi o projecte específic

3. Planificat
Cost: El cost previst és de 185,0 M€ (font: PDI 2009-2018)

3. Alt

Magnitud del benefici El tram de l’R4 d’entrada a Barcelona transporta uns 46.000 viatgers/dia, que es
que aporta: veuran beneficiats amb 8 minuts de viatge. Aquest elevat volum de viatgers

beneficiats fan que es consideri que la magnitud del benefici que aporta és “alta”

1. Alta

Àmbit beneficiat: Es considera que la nova actuació beneficiarà a tot el corredor R4, un dels

principals eixos ferroviaris de passatgers de l’RMB i per tant l’àmbit beneficiat serà
“regional”. A més, l’actuació permet millorar el temps de viatge amb Barcelona, i
per tant també amb les estacions d’alta velocitat i l’aeroport

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Antena d'FGC i nova estació a Can Amat

TP18

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El polígon de Can Amat disposa d’un elevat nombre de treballadors i

l’accés en transport públic s’ha de realitzar amb busos públics del territori.
L’empresa SEAT ofereix als treballadors una extensa xarxa de bus
d’empresa. La proximitat del polígon a la xarxa d’FGC del Baix
Llobregat/Anoia planteja la possibilitat d’estendre aquesta xarxa ferroviària
per a que els treballadors puguin disposar d’una oferta ferroviària per
accedir al lloc de treball.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en construir una antena que connecti l’estació de

Martorell Enllaç d’FGC fins a una nova estació (inclosa en l’actuació) al
sector de Can Amat que donarà servei a la SEAT, el futur Hospital
Comarcal i altres factories de l’àmbit. L’actuació és compatible amb una
variant completa per Can Amat del ramal de Manresa d’FGC. Alguns dels
serveis que ara s’aturen a Martorell Enllaç seguiran per l’antena fins a Can
Amat.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’estudi informatiu i projecte constructiu redactat (no aprovat) de
la variant sencera i per fases

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst de l’antena és de 32,2 M€ (font: PDI 2009-2018)

2. Moderat

Magnitud del benefici La construcció d’aquesta antena ferroviària permet donar accés a un important
que aporta: centre de treball amb 11.000 treballadors directes i altres milers d’indirectes on

molts d’aquests disposen en l’actualitat de bus d’empresa. L’objectiu és que
l’antena ferroviària acabi substituint molts d’aquests autobusos d’empresa i per tant
la magnitud del benefici seria “alta” ja que combinaria una elevada demanda de
passatgers amb un alliberament de trànsit de transport col•lectiu en un sistema viari
congestionat

1. Alta

Àmbit beneficiat: Es considera que noves estacions que serveixin polígons industrials beneficien als

treballadors d’aquest polígon que resideixen als municipis del voltant i per tant
l’àmbit beneficiat seria “supramunicipal”. En el cas de la Seat, la magnitud de
l’empresa i de l’àrea econòmica del voltant, i coneixent que el nombre de municipis
on resideixen treballadors de l’empresa és molt extens fa que l’àmbit beneficiat es
consideri “Regional”

Grup de prioritat

1. Regional

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

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

Codi

TP19

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La línia del Vallès disposa de 24 expedicions en hora punta i sentit (S1: 6
exp, S2: 6 exp S5: 6 exp S55: 6 exp) que presenten greus problemes de
capacitat a les en aquest període. La futura cua de maniobres de Plaça
Catalunya permetrà incrementar el nombre d’expedicions, millorant així la
capacitat global del corredor i incrementant la comoditat dels usuaris.

Descripció de l'actuació: L’actuació té una primera alternativa prevista al PDI que consisteix en la
construcció de la cua de maniobres a Plaça de Catalunya que permeti un
increment de freqüències en aquesta estació. Aquesta acuació està
descartada de facto pel seu elevat cost i per les molèsties que una obra
d'aquestes dimensions generaria a la Pl. Catalunya de Barcelona.
Actualment FGC està treballant en una alternativa que consisteix en la
combinació de 4 actuacions que permetran incrementar la freqüència de 32
a 36 trens en hora punta. Les tres actuacions són: 1) Ampliació d'andanes a
provença, 2) Reformar l'estació de plaça Catalunya anul•lant la via 6 i
canviant la configuració d'entrada (substituint els aparells de via que tenen
prop de 20 anys); 3) Establiment de nova senyalització a la línia: CBTC
(cantons mòbils) substituirà l'actual ATP i 4) Finalment, s'establirà una
tercera via terminal a l'estació de Gràcia que permetrà que la branca GràciaTibidabo pugui operar com a llançadora i alliberar 10 trens del tram GràciaPl Catalunya quan calgui. Via Vallès ha elaborat estudis on analitza la
implementació de serveis semidirectes una vegada incrementada la
capacitat de la línia. Es proposa aprofundir en aquestes anàlisis.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa de projectes desenvolupats per FGC i per tant es considera que
sí que disposa de viabilitat tècnica

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa de estudis en curs

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de previsió de cost però es considera que serà "moderat"

2. Moderat
Magnitud del benefici Tot i ser una actuació puntual al centre de Barcelona permetrà incrementar
que aporta: freqüències a tota la línia del Vallès, que canalitza diàriament uns 90.000

desplaçaments entre el Vallès i Barcelona. A més, el PDI preveu un increment de
22.000 viatgers diaris deguts a l’actuació. Aquest elevat volum de viatgers
beneficiats fan que es consideri que la magnitud del benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Tot i tractar-se d’una actuació puntual, aquesta permetrà incrementar les

freqüències a tot el corredor del Metro del Vallès amb 53 milions de viatgers l’any
2012. Per tant, es considera que l’àmbit beneficiat és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Desdoblament R3 Montcada-La Garriga (Començar pels trams més
econòmics)

Codi

TP20

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La línia R3 de Renfe és la única de les Rodalies de Barcelona que només
disposa de via única. Aquest fet limita la seva capacitat ja que els trens de
sentit contraris s’han de creuar a les estacions. La línia disposa de 2
expedicions/hora i sentit. El desdoblament de la línia permetrà incrementar
aquesta oferta podent assolir les 6 exp/h que tenen altres línies.

Descripció de l'actuació: Desdoblament de la línia R3 tal i com preveuen el PDI 2009-2018 i al pla de
Rodalies 2008-2015 que permeti un increment de freqüències i major
fiabilitat en l’explotació. Es podria començar analitzant si hi ha actuacions
puntuals que permetin millorar freqüències amb mínim cost d’obra deixant
els trams més cars, com el soterrament de Mollet, pel final de l’obra. En el
marc del desdoblament de l’R3, es proposa la variant bypass R3-R8, en el
marc del desdoblament de la línia R3 per eliminar punts negres de la xarxa
de rodalies i permeabilitzar el municipi de La Llagosta i el de Santa
Perpetua en treure la R3 en via única en el seu actual traçat per ambdós
municipis. L'ajuntament de Sante Perpètua ha presentat aquesta proposta a
totes les administracions i per altra part ha estat aprovada en aquest sentit
el dia 13 de novembre de 2013 una resolució de la Comissió
d’infraestructures del Parlament de Catalunya. Es tracta d’un traçat en
superfície que sortint de Mas Rampinyo en direcció Vic, en direcció nord
servint Can Cabanyes, el sector de més potencial urbanístic i més
important de la comarca després del de Cerdanyola, que podria així tenir
estació de ferrocarril i continuar el traçat fins a enllaçar amb la línia Papio
Mollet empalmant amb la R8 a l’altura de Can Bernat. Aquesta variant és
molt reivindicada al territori perquè pot facilitar l’aparcament, aportar nova
centralitat, intermodalitat R3-R8-bus riera de Caldes i P&R. Via Vallès ha
elaborat estudis on analitza l’increment d’expedicions en aquesta línia
previs al seu desdoblament. Es proposa aprofundir en aquestes anàlisis.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al pla de Rodalies 2008-2015 i per tant
es considera que sí que disposa de viabilitat tècnica. Caldrà analitzar la possibilitat
de començar per trams econòmics i puntuals que permetin incrementar
freqüències a la línia gradualment

Maduresa: L’actuació disposa d’estudi informatiu redactat (no aprovat)

1. Sí

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst del tram Montcada-Vic és de 650 M€ (font: PDI 2009-2018). El tram
Montcada-la Garriga es considera prioritari i la inversió estaria al voltant dels 300
M€, tot i que es podria començar per trams puntuals que permetessin el creuament
de trens i augmentar la freqüència reduint al màxim el cost inicial.

Magnitud del benefici La línia R3 té una demanda anual segons el transmet xifres de 5,4 milions d’usuaris
que aporta: (uns 20.000 en dia feiner). Aquest elevat volum de viatgers beneficiats fan que es
consideri que la magnitud del benefici que aporta és “alta”.

3. Alt

1. Alta

Àmbit beneficiat: La nova actuació beneficia un corredor ferroviari sencer, per tant es considera que
vertebrarà el territori i se li atorga un caràcter “regional”

1. Regional
Grup de prioritat

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Plataforma reservada Eix de Caldes

TP21

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’eix de Caldes és un dels principals eixos de transport públic per carretera

de l’RMB. El conjunt de línies que enllacen Caldes amb Barcelona engloben
una demanda superior als 2 milions de viatgers anuals. La manca de
competència ferroviària és un dels factors principals causants d’aquesta
elevada demanda. Aquests busos circulen per la C-59, un eix viari amb
trànsit elevat que presenta problemes de congestió en alguns trams a les
hores punta. L’objectiu de l’actuació és implantar una plataforma reservada
per a aquests busos que els permeti optimitzar el temps de viatge a
Barcelona ja que no es veurien afectats pels problemes de congestió
esmentats. Es considera que si el temps en bus fos més competitiu que el
vehicle privat hi hauria més usuaris del cotxe que passarien a utilitzar el
transport públic.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una plataforma reservada per a
busos a la carretera C-59 entre Caldes de Montbui i els municipis del baix
Vallès (Mollet, la Llagosta i Santa Perpètua) amb parades intermèdies a
Palau de Plegamans. El PDI preveu una primera fase amb carrils bus i
punts d’avançament en els trams més conflictius de l’eix i sense un gran
volum d’inversió.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa d’estudi informatiu i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’estudi informatiu

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst és de 15,0 M€ per a una primera fase amb carrils bus en els trams
més crítics de l’eix i de 57,6 M€ en una segona fase amb la plataforma sencera
(font: PDI 2009-2018)

2. Moderat

Magnitud del benefici L’eix de Caldes és un dels principals corredors de transport públic per carretera de
que aporta: l’RMB. El conjunt de línies que enllacen Caldes amb Barcelona engloben una

demanda superior als 2 milions de viatgers anuals. Aquest elevat volum de viatgers
beneficiats, i el fet que es trobi repartit en diversos municipis, fan que es consideri
que la magnitud del benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: La nova actuació beneficia un dels corredors de bus interurbà amb més demanda

de l’RMB i per tant es considera que vertebrarà el territori i se li atorga un caràcter
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Codi

Plataforma reservada Eix Montcada-UAB (previ al tramvia)

TP22

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La nova línia del Tramvallès millorarà l’accessibilitat a la UAB, facilitarà
l’accés en transport públic al Parc Alba i enllaçarà un conjunt de tres
municipis continus amb força mobilitat interna (Cerdanyola, Ripollet i
Montcada).

Descripció de l'actuació: Començar amb operacions puntuals entre Mollet i la UAB que facilitin la
circulació dels autobusos i anar tendint cap a una plataforma reservada per
a bus que es podria acabar convertint en una línia de tramvia.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa d’estudi informatiu i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’estudi informatiu

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst del Tramvallès en el PDI és de 158 M€. Tanmateix, s’estima que
començant per operacions puntuals tendint cap a una plataforma reservada per a
bus, el cost es podria reduir per no excedir els 50 M€ i poder ser considerada de
cost “moderat”

Magnitud del benefici El PDI preveu una demanda de 29.500 viatgers diaris amb una àmplia cobertura
que aporta: territorial (UAB, Parc Alba, Cerdanyola, Ripollet, Montcada) amb punts de
correspondència a FGC, R8, R4, i R3. La suma d’aquests efectes fa que es
consideri que la magnitud del benefici que aporta sigui “alta”.

2. Moderat

1. Alta

Àmbit beneficiat: La nova actuació enllaçarà els municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i la

UAB i les estacions de les línies R3, R4 i R8. Es considera que l’actuació beneficia
un àmbit “regional” ja que no només enllaça diversos municipis sinó que a més
permet l’intercanvi entre diferents línies de rodalies i dóna connexió a la UAB, que
té alumnes de tot arreu.

Grup de prioritat

1. Regional

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic

Nom Actuació:

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)

Codi

TP23

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: Les xarxes d’altes prestacions són serveis d’autobusos que es caracteritzen
per la seva alta freqüència, l’ús de vehicles moderns i accessibles, velocitat
comercial alta, informació en temps real acostumen a disposar de carrils
segregats en algun tram del recorregut i concentren volums importants de
demanda. Es tracta de serveis de reforç en aquells itineraris amb una
demanda alta de viatgers o on poden aprofitar al màxim infraestructures
com carrils o plataformes reservades de bus (ex: Barcelona-Ripollet pel
carril Bus-VAO de la C-58). La DGTM ha previst el programa Exprés.cat
amb 19 línies de bus exprés a la regió metropolitana de Barcelona.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en potenciar el desplegament de la resta de línies
Exprés.cat previstes per la Generalitat. Des del grup B-30 es reclamaran
principalment aquelles línies que donen servei al seu territori: e15-SabadellGranollers-Mataró, e17-Barcelona-Mollet-Parets-Bigues i Riells, e18Barcelona-Mollet i e19-Barcelona-Sentmenat-Polinyà. A més, des de la
UAB es detecta que l’actual línia exprés e3 disposa actualment d’una oferta
insuficient d’expedicions ja que a partir de Cerdanyola ja va ple a les hores
punta. Així, dins d’aquesta actuació es proposa també incrementar la
freqüència d’aquesta línia.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació consisteix en la implantació de nous serveis de bus entre localitats de
l’RMB i per tant sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: La Generalitat va iniciar l’any 2012 el desplegament del programa exprés.cat i 5 de
les 19 línies previstes ja es troben operatives. No es disposa d’informació
específica sobre l’horitzó d’entrada en servei per a la resta de línies.

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de dades precises del cost que suposarà a la Generalitat el
desplegament de les 19 línies exprés, però en part és assumit pels operadors. En
qualsevol cas, el cost de les línies que interessen a l’àmbit B-30 tindran un cost
“baix”

Magnitud del benefici La xarxa Exprés.cat constarà de 40 línies que representen el 40% de la demanda,
que aporta: amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició. Les línies aprofiten les
prestacions dels nous carrils bus existents o previstos i per tant té un potencial
important de captació de viatgers. Així, la magnitud del benefici és “alta”.

1. Baix

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es tracta d’una xarxa global que cobreix gran part del territori de l’RMB i per tant es
considera que l’àmbit beneficiat és “regional”

1. Regional
Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més altres nous
serveis de bus proposats al PMU de la UAB

Codi

TP24

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El campus de la UAB a Bellaterra és un important punt d’atracció de
viatges, amb més de 30.000 estudiants, 3.000 personal docent i
d’investigació i gairebé 2.000 personal d’administració i serveis. D’altra
banda el campus ocupa un lloc central a l’RMB i els municipis del Grup-B30 i disposa d’estacions d’FGC i Renfe rodalies i està ben connectat a la
xarxa de carreteres. La conjunció d’aquesta factors afavoreixen la creació
d’un punt d’intercanvi modal tipus “hub”, servit per diverses línies d’autobús
des de les principals ciutats de l’àmbit. Pel fet de no accedir a Barcelona, la
seva velocitat comercial seria superior. La coordinació d’horaris de les línies
permetria la correspondència entre elles i, per tant, la connexió entre dos
punts del grup B-30.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la creació de noves línies de bus que connectin
amb la UAB i ajustar els horaris amb les ja existents per afavorir el
transvasament entre elles. El pdM de l’ATM preveu un escenari finalista
amb 11 línies de ròtula que connectin amb la UAB des dels municipis de:
Mataró-Argentona, Granollers, Mollet, Palau-Caldes-Sant Feliu de Codines,
Polinyà, Terrassa, Castellar, Terrassa, Badia-Barberà-Sabadell, MartorellAbrebra-Esparreguera-Collbató, Molins-Cervelló-Vallirana i Sant BoiViladecans.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació consisteix en incrementar l’oferta d’autobusos regulars a la UAB i per
tant sí que és tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació esta planificada al Pla de serveis del pdM 2008-2012 i en els darrers
anys ja s’han implementat alguns nous serveis.

3. Planificat

Cost: El cost d’explotació previst pel pdM és de 1,37 M€ anuals que repercutits en 20
anys resultarien en un cost “moderat”.

2. Moderat

Magnitud del benefici L’objectiu del HUB de la UAB és, d’una banda incrementar l’oferta en transport
que aporta: públic per als estudiants de la universitat i per altra, facilitar connexions en bus

entre diferents punts del territori no cobertes de manera directa a través d’un
transbordament. Es considera que l’efecte pot guanyar força amb els anys si es
realitzen campanyes de comunicació importants i que la magnitud del benefici serà
“mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es tracta d’una actuació amb caràcter vertebrador que crearà malla al territori. Com
que la UAB es troba en un punt estratègic central del Grup B-30 es considera que
l’àmbit beneficiat és “regional”

1. Regional

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

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

Codi

TP25

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: Els park and rides són estacionaments per a vehicles (cotxe, moto, bici)
situats en estacions de la perifèria de grans ciutats amb la finalitat
d’encoratjar als conductors a aparcar el seu vehicle i accedir al centre
mitjançant el transport públic. Poden ser gratuïts o de pagament. Són
especialment útils per a residents de municipis sense estació de ferrocarril
o usuaris de zones residencials disperses que es troben allunyats de
l’estació ferroviària central del municipi.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’aparcaments dissuasoris a 4

estacions de la xarxa d’FGC previstos pel PDI i que es troben a l’àmbit del
Grup B-30. Concretament a les estacions de Sant Quirze, Hospital
General, Martorell enllaç i Martorell Central. A més s’inclou el PnR previst a
l’estació de Can Roca que forma part del perllongament d’FGC a Terrassa

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i hi ha un estudi sectorial per cada
aparcament amb costos i previsió de demanda

3. Planificat

Cost: El cost global dels 4 aparcaments és d’aproximadament 15 M€

1. Baix

Magnitud del benefici El PDI xifra en 3.910 les noves places repartides en 11 aparcaments però no
que aporta: precisa el nombre de places per aparcament. Suposant un repartiment uniforme

resulten 355 places per aparcament. Si es considera una ocupació del 75%, una
rotació de 2 cotxes per plaça i 2 ocupants per vehicle representarien 1.000
usuaris/dia beneficiats per cada aparcament. Es tracta d’una estimació amb
paràmetres optimistes. Aquest volum de beneficiats fan que la magnitud de benefici
es consideri “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Els aparcaments de dissuasió es localitzen estratègicament en àrees de fàcil accés
en cotxe per a que residents dels municipis del voltant hi deixin el vehicle i
segueixin el seu desplaçament en transport públic. Per tant, es considera que
l’àmbit beneficiat per cada aparcament és “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà, GranollersCanovelles, Granollers centre, Parets

Codi

TP26

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: Els park and rides són estacionaments per a vehicles (cotxe, moto, bici)
situats en estacions de la perifèria de grans ciutats amb la finalitat
d’encoratjar als conductors a aparcar el seu vehicle i accedir al centre
mitjançant el transport públic. Poden ser gratuïts o de pagament. Són
especialment útils per a residents de municipis sense estació de ferrocarril
o usuaris de zones residencials disperses que es troben allunyats de
l’estació ferroviària central del municipi.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’aparcaments dissuasoris a 4

estacions de la xarxa de Renfe previstos pel PDI i que es troben a l’àmbit
del Grup B-30. Concretament a les estacions de Barberà, GranollersCanovelles, Granollers centre i Parets.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al Pla de Rodalies 2008-2015 i hi ha un
estudi sectorial per cada aparcament amb costos i previsió de demanda

3. Planificat

Cost: El cost global dels 4 aparcaments és d’aproximadament 15 M€

1. Baix

Magnitud del benefici El pla de rodalies estima un total de 752 noves places (Barbera: 286, Parets: 86,
que aporta: Granollers: 80, Llinars: 300). Una ocupació del 75%, una rotació de 2 cotxes per

plaça i 2 ocupants per vehicle representarien 2.250 usuaris repartits en 4 estacions
(una mitjana de 560 beneficiats per aparcament). Aquest escàs volum de
beneficiats fan que la magnitud de benefici es consideri “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Els aparcaments de dissuasió es localitzen estratègicament en àrees de fàcil accés
en cotxe per a que residents dels municipis del voltant hi deixin el vehicle i
segueixin el seu desplaçament en transport públic. Per tant, es considera que
l’àmbit beneficiat per cada aparcament és “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa de ferroviària i de transport públic
Nom Actuació:

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

Codi

TP27

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La creació d’aparcaments de dissuasió en parades d’autobús facilita

l’intercanvi modal cotxe – bus amb importants beneficis ambientals
(reducció d’emissions de partícules i gasos contaminants). Els usuaris
d’aquest servei procedeixen d’àmbits sense un bon servei de transport
públic, a punts que hi ha una important oferta. A més, en destinació (àmbit
de Barcelona), obtenen l’estalvi de l’aparcament del vehicle privat.

Descripció de l'actuació: Aquesta actuació consisteix en la construcció d’aparcaments propers a
parades de línies de bus per les que discorren un nombre significatiu
d’expedicions, afavorint el transvasament modal cotxe – bus. Aquests
aparcaments se situen en àmbits periurbans, on la densitat de població és
baixa i estan situats en eixos de carretera principalment radials a
Barcelona. En el cas dels municipis del grup B-30, el PDI preveu els
aparcaments a Palau-Solità i Parets del Vallès

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i per tant es considera que sí que és
tècnicament viable.

1. Sí

Maduresa: L’actuació està prevista al PDI 2009-2018 i al Pla de Rodalies 2008-2015 i hi ha un
estudi sectorial per cada aparcament amb costos i previsió de demanda

3. Planificat

Cost: El cost global dels 2 aparcaments és inferior a 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici Es preveu un volum de beneficiats reduit i, per tant, la magnitud del benefici es
que aporta: considera baixa

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Els aparcaments de dissuasió es localitzen estratègicament en àrees de fàcil accés
en cotxe per a que residents dels municipis del voltant hi deixin el vehicle i
segueixin el seu desplaçament en transport públic. Per tant, es considera que
l’àmbit beneficiat per cada aparcament és “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

XV01

Codi

Alliberament de peatge per a moviments interns grup B-30

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: L’àmbit del grup B-30 compta amb 5 barreres de peatge (Martorell, La

Roca, Les Fonts, Mollet i Vallvidrera) i 3 d’elles condicionen els moviments
interns dins el grup (Martorell, La Roca i les Fonts). Les altres dues estan
ubicades de manera que afecten la relació amb el Barcelonès (Mollet i
Vallvidrera).

La Roca
0,80 €

Les Fonts
1,39 €

Mollet
1,61 €

Martorell
2,35 €

Túnel Vallvidrera
4,20 €

Mollet: nom de la barrera de peatge
4,20 €: Tarifa de turismes sense descomptes en dia
feiner (en hora punta en els Túnels de Vallvidrera)

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en alliberar de peatge les relacions internes al grup B30

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’alliberament de peatges és una actuació viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa i per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Per a donar un ordre de magnitud: alliberar 2,35 euros de peatge a 10.000 usuaris
al dia costa 8,5 M€/any. Estimant uns 10 anys restants de concessió el cost total
suposaria uns 85 milions d’euros (“alt”).

Magnitud del benefici L’alliberament del peatge en relacions internes reduiria el cost del transport per a
que aporta: un elevat nombre d’usuaris i aportaria un benefici “alt” per als residents dels
municipis del grup B-30.

3. Alt

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’alliberament de peatge per als moviments interns afectaria transversalment les
relacions dins l’àmbit B-30 i per tant es considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV02

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El traçat de la via interpolar en el tram entre Sabadell i Polinyà es troba

enfocat de manera diferent segons l’instrument de planejament que es
consulti. El PGI la dibuixa com una via nova amb funció metropolitana, ben
integrada en l’estructura urbana i adequada per encaminar el transport
públic interurbà. En canvi, el PTMB la configura de manera que en alguns
trams no és una nova via sinó que segueix traçats de vies existents com la
B-140 entre Polinyà i Torre-Romeu.

Descripció de l'actuació: Es proposa la simplificació del nus de la interpolar B140 amb la futura

Ronda est i eliminació de la reserva del planejament de l’antiga interpolar
pel paratge protegit de Santiga. Es proposa fer reserva per a la remodelació
com a futura Interpolar de la B-140 amb suport de carril bici extern a la
interpolar per tal que les persones treballadores que vagin als polígons ho
puguin fer amb mesures de seguretat. L’actuació consisteix en estudiar la
viabilitat del desdoblament de la B-140 per a convertir-la en la via interpolar
en aquest tram i així desafectar la reserva de sòl prevista per a la nova via
del sector entre Polinyà i Torre-Romeu. Per a poder desafectar la reserva
caldrà estudiar el comportament del trànsit del nus entre la B-140 i l’AP-7
una vegada la primera estigui desdoblada.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Cal estudiar en detall el punt feble de trànsit que apareixeria en el nus entre la B-

140 i l’AP-7 per assegurar que podrà absorbir l’increment de vehicles previst per la
via interpolar.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació queda recollida pel PTMB i per tant es considera planificada.

3. Planificat
Cost: L’actuació enfocada des del punt de vista de reordenació de les reserves de sòl té
un cost “molt baix” ja que no s’està valorant construir la via interpolar sinó
únicament desafectar la reserva.

1. Baix

Magnitud del benefici Mantenir el traçat de la interpolar per la B-140 permetrà alliberar la reserva de sòl
que aporta: de la zona de la zona entre Polinyà i Sabadell i reduirà en un futur l’ocupació del sòl
destinada a infraestructures. No s’ha analitzat si el nou traçat serà més òptim de
cara a la mobilitat així que d’entrada es considera que el benefici anirà directament
vinculat a la menor ocupació de l’espai natural. Es considera que la magnitud del
benefici vinculat a la mobilitat és “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: En aquest cas no s’avalua el fet de fer la via interpolar sinó de reordenar l’ocupació
que tindrà. Així, l’actuació afecta principalment als municipis de Santa Perpètua i
Polinyà. L’àmbit beneficiat es considera “supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Modif. de
planejament

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV03

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El traçat de la via del marge esquerre del Besòs en el tram per Montornès i

Vilanova del Vallès es troba enfocat de manera diferent segons l’instrument
de planejament que es consulti. El PGI la preveu com una autovia d’alta
capacitat i el PTMB com una carretera que aprofita trams de carreteres
actuals. Aquesta duplicitat implica un excés de reserva de sòl que, de
concretar-se la proposta definitiva, podria alliberar-se. En aquests trams la
Generalitat té una nova proposta, analitzada amb més detalls que els plans
generals d’infraestructures i territorials, que ha acordat amb els dos
ajuntaments.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en desafectar la reserva de sòl prevista per l’autovia

del marge esquerre del Besòs d’acord amb el planejament acordat entre els
ajuntaments de Montornès i Vilanova del Vallès i la Generalitat.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa d’una proposta consensuada entre TES i els Ajuntaments i per
tant es considera viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació està consensuada entre ajuntaments i TES i per tant es considera
planificada.

3. Planificat

Cost: L’actuació enfocada des del punt de vista de reordenació de les reserves de sòl té
un cost “molt baix” ja que no s’està valorant construir la via del marge esquerra de
Besòs sinó únicament desafectar la reserva.

Magnitud del benefici L’actuació preveu reduir l’ocupació del sòl destinada a infraestructures. No s’ha
que aporta: analitzat si el nou traçat serà més òptim de cara a la mobilitat així que d’entrada es
considera que el benefici anirà directament vinculat a la menor ocupació de l’espai
natural. Es considera que la magnitud del benefici és ”baixa”.

1. Baix

3. Baixa

Àmbit beneficiat: En aquest cas no s’avalua el fet de fer l’autovia del marge esquerre del Besòs sinó
de reordenar l’ocupació que tindrà. Així, l’actuació afecta principalment als
municipis de Vilanova i Montornès del Vallès. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Modif. de
planejament

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV04a

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La intersecció entre C-1413a i B-225 (Castellbisbal) té episodis de

congestió a les hores punta. La intersecció ja disposa d’un carril segregat
en el sentit Papiol per a millorar-ne la fluïdesa però disposa de dos senyals
de ”stop” amb gir a l’esquerra que en limiten la capacitat. La futura via
interpolar desdoblarà la C-1413a i solucionarà el problema però es poden
plantejar solucions alternatives a més curt termini que li siguin compatibles.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una nova rotonda al nus entre les
carreteres C-1413a i B-225 al terme de Castellbisbal, que sigui compatible
amb el futur desdoblament de la via C-1413a per a convertir-la en la via
interpolar. L’actuació ha d’incorporar una anàlisi en detall per comprovar
que la solució d’una rotonda sigui millor que la configuració actual.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: La construcció de la rotonda és viable tècnicament però caldria que fos compatible
amb la futura via interpolar

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa i per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Es preveu que el cost de la construcció de la rotonda a diferent nivell serà proper
als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La nova rotonda ha d’afavorir la fluïdesa en una intersecció que presenta
que aporta: problemes puntuals de congestió a les hores punta. El nombre de vehicles afectats
no arriba als volums d’una via de gran capacitat així que d’entrada es considera
que la magnitud de benefici és “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Es considera que la nova rotonda beneficia principalment al trànsit vinculat als
municipis de Rubí, Castellbisbal i el Papiol. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Via Interpolar Tram Papiol - Rubí

XV04b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La carretera C-14513a presenta volums de trànsit importants en el tram

entre Rubí i el Papiol degut a l’elevada activitat econòmica i industrial dels
polígons de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. A més, molts vehicles
provinents de l’AP-7 (Girona) que volen connectar amb l’A-2 (direcció
Lleida) sense pagar el peatge de Martorell utilitzen aquesta via de bypass.
El futur enllaç AP-7/A-2 (en construcció) solucionarà el segon tema explicat,
però seguirà produint-se el trànsit generat per l’activitat econòmica, que
augmentarà en el futur amb els desenvolupaments previstos a Can Sant
Joan, Can Fontanals i el sud de Rubí. El PGI considera la via interpolar com
“una via amb funció metropolitana de servei al territori, ben integrada en
l’estructura urbana i adequada per donar suport al transport públic
interurbà”.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en el desdoblament de la carretera C-1413a en el tram
entre Rubí i el Papiol. La via interpolar esta pensada com una via d’alta
capacitat però amb un caràcter periurbà, no com a via per a trànsit de pas
sinó per com a via que per als residents i l’activitat econòmica del seu
àmbit.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa d’estudis i projectes i per tant es considera viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: Es troba aprovat l'Estudi informatiu del tram Papiol-Rubí i hi ha projecte constructiu
del tram Rubí sud

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El PGI preveu que la via interpolar sencera (Molins de Rei - Sant Celoni) costarà

140 M€. No es disposa de dades desglossades però es preveu que el tram entre el
Papiol i Rubí es trobi entre els 10 M€i els 50 M€

Magnitud del benefici Es preveu que la via interpolar d’alta capacitat entre Papiol i Rubí canalitzi volums
que aporta: importants de trànsit i ajudi a descongestionar la B-30 així que es considera que la
magnitud de benefici que aportarà serà “alta”

2. Moderat

1. Alta

Àmbit beneficiat: La via interpolar formarà un eix viari d’alta capacitat que vertebrarà el territori de
manera paral•lela a l’eix AP-7/B-30. Per aquest motiu es considera que l’àmbit
d’afectació serà “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Enllaç AP-7 / A-2 (Acabar)

XV05

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: La connexió entre l’AP-7 (costat Girona) i l’A-2 (costat Lleida) s’ha de
realitzar o bé mitjançant la carretera C-1413a amb un elevat trànsit de
pesants i amb capacitat limitada o bé a través del peatge de Martorell. Per a
poder enllaçar les dues vies d’alta capacitat es troba en construcció un
ramal de connexió.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció de l’enllaç entre l’autopista AP-7 i

l’autovia A-2 al Papiol. Les obres estan en curs i es preveu la finalització per
l’any 2015. Aquest enllaç permetrà enllaçar l’eix AP-7/B-30 amb l’eix A-2
cap a Igualada i Lleida sense haver de pagar peatge.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Les obres de l’actuació es troben en curs i per tant és viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: Les obres es troben en curs i es preveuen enllestides l’any 2015

1. En curs
Cost: Segons dades del MIFO queden uns 10 M€ per executar.

1. Baix
Magnitud del benefici El futur enllaç AP-7 / A-2 tindrà un fort impacte a la mobilitat de la Regió B-30 i a
que aporta: l’RMB en general. Permetrà l’estalvi de peatge a molts usuaris que actualment han

de passar pel peatge de Martorell i al mateix temps reduirà la cogestió a la C-1413a
provocada per aquells vehicles que la utilitzen precisament per estalviar aquest
peatge. Es considera que la magnitud del benefici que aportarà serà “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: Tot i tractar-se d’una operació puntual, el ramal permetrà connectar dos corredors
d’alta demanda com l’A-2 i l’AP-7. Per aquest motiu es considera que l’actuació té
un caràcter estratègic amb benefici d’escala “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
En curs

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV06

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: En el projecte de la connexió AP-7 / A-2 hi havia prevista una rotonda amb

ramals per enllaçar amb l’A-2 en sentit Lleida però no estaven previstos els
ramals en sentit Girona. Finalment el projecte s’ha modificat i es construiran
dues rotondes amb funció de peses a la C-1413a però seguirà sense ser
possible la connexió perquè els serveis tècnics de la Generalitat i el
Ministeri l’han considerat inviable.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la creació d’una rotonda a la C-1413a amb ramals
d’enllaç a la connexió AP-7 A-2 que permeti tots els moviments entre la
carretera i l’autopista. Però com s’ha dit, no és viable tècnicament.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació no és viable tècnicament i per tant queda descartada

3. No

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: L’actuació no és viable tal i com es troben situats actualment els diferents viaductes
del nus així que es considera que el cost d’implementació seria “molt alt “(caldria
desmuntar-ho tot i tornar-ho a fer)

Magnitud del benefici El desplaçament i millora de la rotonda que permetés els moviments en sentit
que aporta: Girona beneficiaria principalment als residents de Castellbisbal, el Papiol i Rubí

però tindria poc efecte sobre la resta de mobilitat així que es preveu una magnitud
de benefici “baixa”

3. Alt

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: L’actuació serviria principalment als municipis de Castellbisbal i el Papiol per
enllaçar amb l’AP-7 en direcció Girona. Així, l’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Descartada

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV07a

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: Els residents del municipi del Papiol que volen accedir a l’AP-2 en sentit

Martorell per a poder connectar amb l’AP-7 (tant en sentit Tarragona com
Girona) no disposen d’un ramal d’accés directe en el seu terme municipal.
Per a poder enllaçar-hi han de desplaçar-se fins al ramal de Molins de Rei
per la C-1413a i necessiten entrar dins del seu nucli urbà. Això implica dos
problemes, d’una banda la incomoditat pels vehicles del Papiol que han de
fer més quilòmetres i d’altra l’aparició de trànsit d’agitació dins dels carrers
de Molins de Rei. Si es pogués ubicar un nou ramal d’accés entre Molins i
el Papiol es solucionarien els dos problemes.

550 m

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en un ramal d’accés a l’AP-2 en sentit nord provinent
de la C-1413a entre Molins de Rei i el Papiol.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: El nou ramal previst no compleix les recomanacions d’interdistància amb el ramal
anterior del mateix tram. Per tant, es descarta.

3. No

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Es preveu que el cost de la construcció d’un ramal d’autopista serà inferior als 10
M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’accés a l’AP-2 canalitzarà els vehicles procedents del Papiol i alguns procedents
que aporta: de Molins de Rei. Tot i així, la previsió de trànsit del ramal és escassa i per això la
magnitud de benefici prevista es considera “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació té un doble benefici: millora la connexió per als residents del Papiol i

evita trànsit interurbà a l’interior de Molins de Rei. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”.

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Descartada

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV07b

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment la connexió entre les dues vies d’alta capacitat dels marges del

Llobregat només es pot realitzar de manera directa al pont entre l’extrem
sud del nucli de Sant Vicenç dels Horts i el costat nord del nucli de Sant
Feliu de Llobregat. De manera indirecta es connecten a Sant Andreu de la
Barca a l’altura de la Celsa o a Molins de Rei amb la N-340. El Ministeri de
Foment ha impulsat un projecte específic d’actuacions al Baix Llobregat que
incorpora la construcció del perllongament de la B-24 amb un pont entre
Pallejà i Molins de Rei amb rotonda al costat Molins que permeti tots els
moviments. Es tracta d’una infraestructura d’alta capacitat que permetrà la
connexió directa entre el corredor de Vallirana i Cervelló amb l’eix AP-2.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en el perllongament de la B-24, que actualment

comunica la N-340 amb l’A-2 a Pallejà ,enllaçant-la amb l’AP-2 a Molins de
Rei. Es tracta d’un viaducte que creua el Llobregat comunicant les dues
autopistes dels marges del riu. A més, una rotonda a diferent nivell al costat
Molins permetrà realitzar tots els moviments i permetrà als del Papiol
accedir a la xarxa viària d’alta capacitat sense haver passar per vials
urbans de Molins.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Es troba en procés de redacció l'estudi informatiu i per tant es considera viable
tècnicament

1. Sí

Maduresa: Es troba en procés de redacció l'estudi informatiu

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima entre 10 M€ i 50 M€

2. Moderat

Magnitud del benefici El perllongament de la B-24 enllaçant l’N-340, l’A-2 i l’AP-2/B-23 tindrà un efecte de
que aporta: ròtula a l’eix del Llobregat, ajudant a vertebrar i permeabilitat el territori. Es
considera que la magnitud del benefici que aportarà serà “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’actuació té un caràcter estratègic d’unir les dues vies d’alta capacitat dels marges
del Llobregat i la B-24 (que prové de la N-340). L’àmbit beneficiat es considera
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Enllaç C-58/AP-7 (Augment de capacitat ramal de la C-58 a l'AP-7)

Codi

XV08

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’enllaç entre la C-58 (provinent de Sabadell) i la B-30 té problemes
importants de congestió a les hores punta. El ramal de sortida té un tram
amb un sol carril que es bifurca en dos (un enllaça amb la B-30 en sentit
Tarragona i l’altre en sentit Girona). Com que la B-30 també te problemes
de capacitat davant de la UAB, la incorporació dels vehicles de la C-58 no
és fluida. Aquest fet provoca cues en el ramal que es prolonguen fins la C58. Això implica que la retenció afecti als usuaris que volen utilitzar l’altre
ramal. Sovint les cues a la C-58 remunten fins a l’enllaç de Sant Pau,
aigües amunt.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en l’ampliació del ramal d’enllaç de la C-58 (sentit sud)

cap al corredor AP-7/B-30. Actualment el ramal té un primer tram d’un carril
que es bifurca en els dos sentits de l’AP-7. L’objectiu és oferir dos carrils
de sortida de manera que un sigui per agafar l’AP-7 en direcció Girona i
l’altre en direcció Tarragona. D’aquesta manera es pretén minimitzar
l’afectació sobre el tronc de la C-58 quan hi ha problemes de capacitat en
algun dels dos ramals. Es tracta d’una actuació en el marc de millora i
especialització entre laterals més pacificats i tronc central més ràpid de l’AP7/B-30.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’ampliació del ramal és possible i per tant es considera factible tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa i per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici El problema de capacitat en el ramal en estudi genera congestions importants a la
que aporta: C-58 que remunten aigües amunt fins a l’enllaç de Sant Pau. El tram que

experimenta la congestió és un dels trams amb la intensitat de vehicles més alta de
Catalunya. Es considera que l’actuació podria reduir de manera important aquesta
congestió i que la magnitud de benefici que aporta és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb més trànsit de Catalunya que rep

trànsits de multitud de municipis i per tant, es considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Millores capacitat ramal de la N-150 a la B-30

XV09

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment hi ha problemes de capacitat al ramal d’accés a la B-30 des de

l’N-150 en sentit sud. Els vehicles provinents de Barberà que volen accedir
a la B-30 en direcció Tarragona no disposen de carril d’acceleració sinó que
és una sortida directa. Aquesta limitació fa que la cua generada a l’accés
vagi remuntant pel ramal fins a arribar a la pròpia N-150, generant
distorsions importants de trànsit en aquesta via.

Implantar un carril
d’incorporació

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en millorar l’accés a la B-30 en sentit Tarragona des
de l’N-150 en sentit sud. Actualment hi ha una incorporació directa i es
proposa estudiar la possibilitat d’implantar un carril d’acceleració o bé
guanyar un carril fins la propera sortida (ramal d’accés a la C-58 en sentit
Terrassa) .

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: El ramal en estudi es troba proper al següent ramal de sortida del mateix tram i
caldria estudiar la viabilitat de l’actuació

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa i per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: En el cas que finalment es donés viabilitat tècnica a l’ampliació del ramal, el cost de
l’actuació no es preveu que superi els 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La millora de capacitat d’aquest punt reduirà la congestió a l’accés a l’AP-7 que
que aporta: remunta aigües amunt fins a arribar a la N-150 a l’interior de Barberà. Tot i així, es

tractar d’un tram amb caràcter força urbà, i es considera que des d’un punt de vista
global la magnitud de benefici que aporta és “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: L’actuació beneficia principalment al trànsit provinent de Barberà, Badia i Sabadell
per la N-150. L’àmbit beneficiat es considera “supramunicipal”

2. Supramunicipal
Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV10

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: La complexitat del nus entre les autopistes C-58, AP-7/B-30 i la carretera N150 fan que sovint la senyalització existent pugui ser difícil d’entendre per
als usuaris no habituals. A més, l’obertura de nous accessos als municipis
de l’àmbit ha de quedar recollida a la senyalització de l’enllaç. Un cas
d’exemple és el de Badia del Vallès que, tot i disposar d’un nou accés des
de la C-58 en el costat nord de l’AP-7, es segueix indicant l’accés al
municipi a través de la N-150 (al sud de l’AP-7) i travessant Barberà.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en una millora de la senyalització al nus viari AP-7/B30-C-58. Una de les millores de senyalització de l’enllaç consisteix en
indicar el nou accés a Badia (a la C-58 per damunt de l’AP-7) com a únic
accés al municipi. Així, es reduiria el trànsit a l’N-150 d’accés a Barberà.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Es considera que millorar la senyalització d’un nus d’autopista és una operació
viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Es considera que el cost de senyalització seria inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La millora de senyalització beneficiarà als vehicles en direcció a Badia i altres
que aporta: vehicles que no utilitzin el nus habitualment. Tanmateix, la majoria d’usuaris són

habituals i es considera que la millora de senyalització tindrà poc efecte sobre ells.
Es considera que la magnitud del benefici que aportarà serà “baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: La millora de senyalització del nus AP-7/C-58 beneficiarà principalment als

municipis del voltant (Barberà, Badia, Cerdanyola). L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

C-58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar)

XV11a

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’enllaç de Sant Quirze Nord de la C-58 presenta problemes de capacitat i

de seguretat. En primer lloc el costat nord de l’accés està format per un
seguit de ramals amb creuaments complicats amb senyals de “stop” i girs a
l’esquerra; en segon, el pont que creua l’autopista és estret, i en tercer, al
costat sud hi ha el creuament entre el carrer Vallès i el ramal d’accés a la C58 en sentit Sabadell que presenta problemes de seguretat al ser un
creuament en “x”.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en millorar l’enllaç de Sant Quirze-Nord d’acord amb
el traçat previst al projecte constructiu de les calçades laterals de la C-58 en
aquest punt. Com que les calçades laterals són una obra més costosa, es
proposa prioritzar els punts més conflictius a l’hora de construir-les, com el
cas dels enllaços de Sant Quirze.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa de projecte constructiu i per tant es considera viable
tècnicament

1. Sí

Maduresa: El projecte constructiu soluciona el problema i per tant es recomana impulsar-lo.
Es podria periodificar per trams començants pels enllaços.

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de la dada concreta del cost per a solucionar l’enllaç però s’estima
inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La millora de l’enllaç solucionarà un problema de seguretat en una intersecció
que aporta: propera, i a més facilitarà la canalització del trànsit a la zona. A nivell global, es
considera que la magnitud de benefici que aporta és “baixa”

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació millorarà el trànsit provinent de Sant Quirze i de la N-150 (que canalitza
trànsits de Sabadell i Terrassa). L’àmbit beneficiat es considera “supramunicipal”

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

C-58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar)

XV11a'

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’enllaç de Sant Quirze centre de la C-58 permet els moviments d’entrada i
sortida en el costat Sabadell (per al sentit Terrassa) i només el moviment
de Sortida en el costat Sant Quirze (per al sentit Barcelona). Així, els
residents de Sant Quirze no poden utilitzar l’enllaç amb més hinterland del
municipi per accedir a la C-58 en sentit AP-7 i Barcelona. Els usuaris han
d’utilitzar els enllaços de Sant Quirze nord i Sabadell Centre.

90 m

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en completar l’enllaç de Sant Quirze-Centre per a

permetre el moviment d’entrada a la C-58 en sentit Barcelona. L’actuació ha
d’anar d’acord amb el traçat previst al projecte constructiu de les calçades
laterals de la C-58 en aquest punt. Com que les calçades laterals són una
obra més costosa, es proposa prioritzar els punts més conflictius a l’hora de
construir-les, com el cas dels enllaços de Sant Quirze.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa de projecte constructiu i per tant es considera viable
tècnicament

1. Sí

Maduresa: El projecte constructiu soluciona el problema i per tant es recomana impulsar-lo.
Es podria periodificar per trams començants pels enllaços.

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost previst per condicionar aquest enllaç es preveu inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La millora de l’enllaç solucionarà un problema de connectivitat i facilitarà la
que aporta: canalització del trànsit a la zona. A nivell global, es considera que la magnitud de
benefici que aporta és “baixa”

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació de completar i millorar l’enllaç beneficarà als municipis de Sant Quirze i
Sabadell. L’àmbit beneficiat es considera “supramunicipal”

2. Supramunicipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

C-58 Calçades laterals Tram Barberà-Terrassa

XV11b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: L’autopista C-58 té la següent secció segons el punt: en el tram entre l’AP-7
i l’enllaç de Sabadell Centre disposa de calçades de 3 carrils més una
calçada lateral en sentit nord de secció variable; en el tram entre Sabadell
Centre i la ronda Oest de Sabadell té una secció de 3 carrils en sentit
Terrassa i 2 carrils en sentit Barcelona més una calçada lateral en sentit
nord i en el tram entre Ronda Oest de Sabadell i Terrassa (enllaç amb la C16) té una secció de 2+2 amb un petit tram de calçada lateral en sentit sud
a la riera de les arenes. En aquest darrer tram l’autopista presenta episodis
de congestió a les hores punta. El PGI preveu una ampliació d’un tercer
carril en aquest últim tram i la construcció de calçades laterals entre
Barberà i Terrassa.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció de les calçades laterals de la C-58

entre la Riera de les Arenes i l’AP-7 que augmentin la capacitat ens els
punts més conflictius i al mateix temps millorin els enllaços de Sant Quirze
centre i Sant Quirze nord. Els trams prioritaris d'aquesta actuació són la
millora dels enllaços de Sant Quirze Nord i Centre, les calçades laterals
entre l'enllaç de Terrassa Sud (Riera de les arenes) i Sabadell Centre i els
futurs ramals de l'accés a Sabadell des del lateral a la rotonda Sabadell Sud
- Aeroport.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa de projecte constructiu i per tant es considera viable
tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa de projecte constructiu

2. Amb
estudi/projecte

Cost: El cost total previst és de 118 M€. Tanmateix, es proposa prioritzar els trams més
conflictius a la zona de la Riera de les Arenes i rebaixar el pressupost per sota dels
100 M€

Magnitud del benefici Les calçades laterals solucionaran els greus problemes de congestió de la C-58 a
que aporta: l’alçada de la Riera de les Arenes. A més permetran alliberar trànsit de la N-150

entre Sabadell i Terrassa permetent que aquesta carretera funcioni com a corredor
de transport públic entre les dues ciutats. Pel volum de vehicles que canalitza

3. Alt

1. Alta

Àmbit beneficiat: Les calçades laterals descongestionaran una autopista amb importants volums de
trànsit que provenen de diferents punts de l’RMB. L’àmbit beneficiat es considera
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV12

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: Entre els termes municipals de Barberà i Cerdanyola es troba el que
probablement sigui un dels nusos viaris més complexos de Catalunya. Allí
es creuen l’autopista C-58 (amb les IMD’s més altes de la regió), el
corredor AP-7/B-30 (corredor mediterrani amb el major trànsit de pesants
de la regió i una secció total de 5+5 carrils) i la carretera N-150 (que dóna
accés a Barberà, Badia i el Sud de Sabadell). Possibilitar els moviments
entre els 3 corredors implica un elevat nombre de ramals d’enllaç amb la
conseqüent ocupació de l’espai. El nus es troba ubicat en un àmbit que
concentra una generació important d’activitat econòmica amb els polígons
de Barberà, el Baricentro, Santiga o Can Salvatella. Un replantejament del
nus podria racionalitzar-ne l’ocupació de l’espai i millorar la comunicació
entre els 3 corredors viaris. Tanmateix, es considera una operació
complicada i que caldria estudiar amb molt deteniment.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en estudiar la possibilitat de reordenar l’ocupació de

l’espai de nus viari AP-7/B-30-C-58 per a poder aprofitar part del terreny per
al desenvolupament d’activitat econòmica. No hi ha cap proposta concreta i
caldrà garantir que la nova configuració millora la fluïdesa actual del trànsit.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: A primera vista sembla complicat actuar sobre la racionalització de l’espai d’aquest
nus viari, així que es recomana començar per impulsar un estudi que ho analitzi en
profunditat.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima superior als 50 M€

3. Alt
Magnitud del benefici L’actuació reordenarà l’espai i permetrà la implantació de nous desenvolupaments
que aporta: urbanístics a l’àmbit. Tanmateix, a nivell de mobilitat no queda clar que l’actuació
aporti millores respecte l’escenari actual. La combinació d’aquests dos efectes fa
que és consideri que la magnitud de benefici sigui “mitjana”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació consisteix en racionalitzar l’ocupació de l’espai al nus per a poder
aprofitar un sòl ubicat en una posició estratègica des del punt de vista de les
infraestructures del transport i poder desenvolupar-hi sectors per a l’activitat
econòmica. Sota aquest punt de vista, els municipis beneficiats seran aquells que
puguin desenvolupar activitats econòmiques en els nous terrenys. Aquest municipis
són principalment Barberà, Cerdanyola i Ripollet. L’àmbit beneficiat es considera
“supramunicipal”

Grup de prioritat

2. Supramunicipal

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV13

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: El tram de la B-30 entre la C-58 i la UAB és un dels que té més problemes
de congestió del corredor ja que concentra el trànsit dels vehicles que van a
la Universitat i Bellaterra amb els que volen accedir a l’AP-7 des de la C-58
(tant pel costat Barcelona com pel costat Sabadell). Actualment, els
vehicles que surten de Barcelona per la C-58 i volen accedir a l’AP-7 en
direcció a Tarragona connecten primer al lateral B-30 i no poden accedir al
tronc fins passada la UAB. Si es construís un ramal directe que permetés
l’accés al tronc AP-7 des de la C-58 s’alliberaria de vehicles de pas aquest
tram de la B-30 tan carregat.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la creació d’un ramal d’accés directe al tronc de

Barberà del
V.

Longitud entre ponts= 300 m

Sortida anterior a 1,0 km

Sortida següent a 1,2 km

l’AP-7 en sentit Tarragona provinent de la C-58 (venint de Barcelona).
L’objectiu que cal estudiar és si el nou ramal encaixa en temes
d’interdistància amb els accessos adjacents de l’AP-7. Es tracta d’una
actuació en el marc de millora i especialització entre laterals més pacificats
i tronc central més ràpid de l’AP-7/B-30.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: El nou accés quedaria encaixat entre dos viaductes que travessen aquest tram

d’AP-7/B-30. Caldria impulsar un estudi específic que analitzés l’encaix d’aquest
nou ramal.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa i per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’actuació permetria descongestionar de manera important el tram de B-30 entre la
que aporta: C-58 i la UAB. Aquest tram és un dels que presenta majors problemes de congestió
de la zona i per tant es considera que la magnitud del benefici que aporta l’actuació
és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb més trànsit de Catalunya que rep

trànsits de multitud de municipis. Es considera que l’àmbit beneficiat és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

B-30 Augment de capacitat al tram UAB-Cerdanyola

XV14

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El tram de la B-30 entre la C-58 i la UAB és un dels que té més problemes
de congestió del corredor ja que concentra el trànsit dels vehicles que van a
la Universitat i Bellaterra amb els que volen accedir a l’AP-7 des de la C-58
(tant pel costat Barcelona com pel costat Sabadell). A més, el futur Parc
Alba generarà 10.000 veh en l’hora punta (Font: EAMG Parc Alba) i un
percentatge important accedirà al parc a través de l’enllaç de la UAB,
carregant encara més aquest tram de via. La B-30 en aquest punt té 2
carrils de capacitat i podria plantejar la possibilitat d’ampliar-ne el nombre.

UAB
Cerdanyola
del V.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en remodelar el tram de la B-30 en sentit Tarragona

entre l’enllaç amb la C-58 i la sortida de la UAB dotant-lo de més capacitat.
Una de les possibles solucions seria ampliar la secció a tres carrils en
aquest tram. S’han d’analitzar amb detall els trànsits de trenat entre els que
accedeixen de la C-58 i els que surten per la UAB per a trobar la solució
òptima al tram. Es tracta d’una actuació en el marc de millora i
especialització entre laterals més pacificats i tronc central més ràpid de l’AP7/B-30.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: No es disposa de cap estudi específic d’aquesta actuació i, tot i que a priori es

preveu viable tècnicament, es recomana l’elaboració d’un estudi específic per a
avaluar-ho

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima entre 10 M€ i 50 M€

2. Moderat

Magnitud del benefici L’actuació permetria descongestionar de manera important el tram de B-30 entre la
que aporta: C-58 i la UAB. Aquest tram és un dels que presenta majors problemes de congestió
de la zona i per tant es considera que la magnitud del benefici que aporta l’actuació
és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’actuació beneficia un dels nusos viaris amb més trànsit de Catalunya que rep

trànsits de multitud de municipis. Es considera que l’àmbit beneficiat és “regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Ronda Vallès. Tram Abrera-Terrassa (Acabar)

XV15

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El tram de Ronda del Vallès entre Abrera i Terrassa farà de bypass per als
vehicles provinents del corredor A-2 (Lleida-Igualada) que es desplacin cap
al corredor C-58 (Terrassa, Sabadell) o cap el Vallès Oriental sense haver
de passar pel nus del Papiol que presenta problemes de capacitat a les
hores punta. Aquesta infraestructura permetrà alliberar el trànsit del
corredor AP-7/B-30 de manera important. A més, la B40 permetrà alliberar
de trànsit moltes carreteres locals de l’àmbit com la C-243 entre Martorell i
Terrassa entre d’altres.

Terrassa

Abrera

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B-40 (Quart Cinturó)

entre l’A-2 a Abrera i la Riera de les Arenes a Terrassa, permetent l’enllaç
amb el corredor C-16/C-58. Les obres de construcció es van iniciar i
actualment es troben aturades i sense data de reinici. Ja hi ha operatius els
trams inici i final (entre la C-16 i la Riera de les Arenes i entre l’A-2 i la
B1201) però falta construir els túnels del tram central.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Les obres de l’actuació es troben en curs i per tant és viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: Les obres es troben en curs però aturades i sense calendari de reinici.

1. En curs
Cost: El MIFO preveu que queden per executar uns 70 M€

3. Alt

Magnitud del benefici L’actuació permetrà la connexió directa entre el corredor C-58 / C-16 i el corredor Aque aporta: 2. L’actuació descongestionarà el corredor AP-7/B-30 i altres vies locals. Es
considera que la magnitud del benefici que aporta l’actuació és “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: L’actuació completa permet tancar un itinerari entre l’autopista C-58 i l’autovia A-2
afavorint la vertebració del territori a nivell global. Es considera que l’àmbit
beneficiat és “regional”

Grup de prioritat

1. Regional
En curs

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar.

XV16

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment els vehicles provinents de Castellar per la carretera B-124 (amb
una IMD de 30.000 veh/dia) que volen connectar amb la xarxa d’alta
capacitat han de travessar Sabadell per vials urbans per anar a enllaçar
amb la C-58. La construcció del tram de ronda Nord de Sabadell que
permetés enllaçar la B-124 amb la Ronda Oest del municipi permetria
desviar aquest trànsit millorant el temps de viatge dels residents de
Castellar i al mateix temps alliberant de trànsit de pas els vials interns de
Sabadell.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B-40 (Quart Cinturó)
que fa de Ronda Nord de Sabadell (entre la Ronda Oest de Sabadell i la
carretera B-124 a Castellar) i el desdoblament del tram de la B124 on
enllaça amb la B-40. L’actuació inclou el desviament de la B-124 per a
poder enllaçar amb la Ronda Nord. Els nous trams de la B-124 es
construiran amb secció 2+2 d’acord amb la previsió de desdoblament
d’aquesta en els plans d’infraestructures. El projecte de la B-40 inclou una
calçada central soterrada amb dues calçades laterals a nivell en aquest
tram. Es proposa estudiar la viabilitat de començar per les calçades laterals
que facin la funció de Ronda en el cas que la calçada central no estigui
prevista fins més endavant.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba planificada i disposa d’estudis específics i per tant es considera
viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: Es reiniciarà un nou estudi informatiu per a la Ronda Vallès tot i que ja n'hi ha un
de realitzat

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de la dada concreta del cost però s’estima que serà d’entre 50M€ i
100 M€

3. Alt

Magnitud del benefici L’actuació tanca un itinerari entre les carreteres B-124 i C-58 (aprofitant la ronda
que aporta: oest de Sabadell). Això permetrà als vehicles de Castellar poder connectar amb la

C-58 sense haver de travessar el centre de Sabadell. La carretera B-124 té un
trànsit proper als 30.000 veh/dia i molts d’ells enllacen cap a la C-58 així que
l’efecte que pot tenir serà important. Tanmateix a nivell global es tracta d’un efecte
puntual per a uns usuaris concrets i la magnitud del benefici es considera “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: La ronda nord de Sabadell beneficiarà principalment als residents de Sabadell i de
Castellar del Vallès, ja que podran accedir a l’autopista sense haver de travessar
Sabadell. Es considera que l’actuació beneficia un àmbit “supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV17

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: El tram de B-40 entre Terrassa i Granollers segueix sent objecte de
discussió entre els diferents actors del territori i encara no està definit quin
serà el traçat definitiu. L’estudi informatiu que ja es trobava redactat es va
anul•lar a principis de 2013 per caducitat a l’hora d’aprovar l’expedient
ambiental i caldrà redactar-ne un de nou. El tram entre Sabadell i Terrassa
servirà per millorar la connexió entre les dues ciutats i permetrà als usuaris
de Sabadell i Castellar connectar amb el corredor A-2. Tanmateix, la
connexió important és la del tram Abrera Terrassa ja que permet el salt
entre el corredor C-58 i el corredor A-2 beneficiant a un hinterland més
extens que el tram Sabadell-Terrassa.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció del tram de la B-40 (Quart Cinturó)
entre la Riera de les Arenes (Terrassa) i la carretera B-124 (SabadellCastellar) incloent la Ronda Nord de Sabadell.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba planificada i disposa d’estudis específics i per tant es considera

1. Sí

viable tècnicament

Maduresa: Es reiniciarà un nou estudi informatiu per a la Ronda Vallès tot i que ja n'hi ha un
de realitzat

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa de la dada concreta del cost. Incloent el tram Terrassa-Sabadell i la
ronda Nord de Sabadell el cost seria superior als 100 M€

3. Alt

Magnitud del benefici La ronda Vallès entre Terrassa i la B-124 de Castellar tindrà diverses funcions: 1)
que aporta: Alliberar trànsit de la C-58 en el tram Terrassa-Sabadell que te problemes de

congestió a les hores punta 2) Alliberar trànsit de pas pel centre de Sabadell dels
vehicles de Castellar, 2) Millorar la connexió Sabadell-Terrassa alliberant trànsit de
la N-150 (aquest fet permetrà que la N-150 funcioni millor com a corredor per al
transport públic per carretera); 4) Donar una millor accessibilitat als barris nord de
Terrassa i Sabadell. A més, el futur a llarg termini de la ronda Vallès inclou el tram
Sabadell-Granollers que vertebrarà l'àmbit. Tenint en compte tots aquests factors la
magnitud de benefici es considera “alta”.

1. Alta

Àmbit beneficiat: El tram Sabadell-Terrassa beneficia directament als municipis de Terrassa,
Sabadell, Matadepera i Castellar i indirectament a un àmbit superior ja que
alliberaria trànsit de la C-58 (corredor congestionat per trànsit de més mig i llarg
recorregut). Aquest fet combinat amb el marc futur d'una ronda del Vallès des
d'Abrera fins a Granollers fan que l'àmbit beneficiat es consideri “regional”

Grup de prioritat

1. Regional

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV18

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La carretera C-1413a comunica Molins de Rei, el Papiol, Rubí, Sant Quirze
del Vallès i Sabadell. Al seu pas per Sant Quirze canalitza trànsits de
connexió entre Rubí i Sabadell i al mateix temps suposa un itinerari
rellevant per enllaçar Sabadell amb els túnels de Vallvidrera. Això implica
un important volum de trànsit de pas per la zona de l’estació de Sant Quirze
d’FGC. Existeix un projecte per a la construcció d’una via de bypass entre la
carretera C-1413a i l’enllaç de Sabadell centre de la C-58 que connectaria
aquesta carretera amb el carrer Croàcia (que es transforma amb la Rambla
Iberia d’accés al centre de Sabadell).

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una variant a la carretera C-1413a
al municipi de Sant Quirze que permeti enllaçar el trànsit provinent de Rubí
directament amb l’enllaç de Sant Quirze centre de la C-58. L’actuació
estaria formada per un viaducte que circularia pel costat sud de l’Alcampo .

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació disposa d’estudis específics i per tant es considera viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’estudis específics

2. Amb
estudi/projecte

Cost: No es disposa d’una dada precisa del cost de l’actuació. La seva configuració en

viaducte en la major part del recorregut i la connexió amb l’actual enllaç de la C-58
fan estimar un cost superior als 10 M€

Magnitud del benefici L’actuació permetrà alliberar de trànsit de pas el municipi de Sant Quirze oferint un
que aporta: enllaç directe entre la C-1413a i la C-58 i l’entrada a Sabadell per la Rambla Iberia.
La IMD de la C-1413a entre Sant Quirze i Rubí és de 13.000 veh/dia. Es tracta
d’una operació puntual i es considera que la magnitud de benefici que aportarà
serà “baixa”.

2. Moderat

3. Baixa

Àmbit beneficiat: El nou bypass donarà servei principalment als desplaçaments entre Rubí, Sant
Quirze i Sabadell. Es considera que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

Grup de prioritat

2. Supramunicipal
Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Ronda Est Rubí

XV19

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La carretera C-1413a comunica Molins de Rei, el Papiol, Rubí, Sant Quirze
del Vallès i Sabadell. Al seu pas per Rubí pren una funció de travessera
urbana que creua el municipi de nord a sud i canalitza trànsits de pas entre
els polígons del sud i nord de Rubí, Terrassa i la zona de Castellbisba-el
Papiol. La construcció d’una nova ronda de Rubí que comuniqués els
esmentats polígons dels costats nord i sud del municipi alliberaria el centre
de la ciutat d’un elevat volum de vehicles de pas i permetria la reconversió
de la travessera actual en una via amb caràcter urbà més pacificat. El traçat
previst per la nova via ha estat acordat pel municipi de Rubí i la Generalitat.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una ronda de Rubí pel costat est,

paral•lela a l’autopista C-16, per a poder alliberar de trànsit la carretera C1413a que circula per dins del nucli urbà i poder convertir-la en una via de
caràcter més urbà. La Ronda de Rubí, de sud a nord, començaria a la via
interpolar (a la zona propera al del Banc Sabadell) discorreria paral•lela a la
C-16, enllaçaria amb la C-1413a i seguiria fins a enllaçar amb la BP-1503.
La via recull el trànsit d’aquestes dues carreteres i el canalitza cap a la via
interpolar i l’AP-7/B-30.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba planificada i per tant es considera viable tècnicament

1. Sí
Maduresa: L’actuació es troba planificada i prevista per TES però no disposa d’estudi
informatiu

3. Planificat

Cost: La ronda est de Rubí estarà formada per 2 km amb un elevat percentatge de trams
en viaducte així que el cost previst es troba entre els 10 M€ i 50 M€.

2. Moderat

Magnitud del benefici La ronda est de Rubí alliberarà el trànsit de pas pel centre de Rubí de la C-1413a i
que aporta: permetrà la connexió de les zones industrials del nord de Rubí i el Sud de terrassa

amb la via interpolar i els polígons del sud de Rubí. Es preveu que tindrà un efecte
important però per a un perfil d’usuari determinat i per tant la magnitud del benefici
és “mitjana”

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: L’actuació donarà servei principalment al municipi de Rubí. Tanmateix, canalitzarà

també trànsit d’altres municipis que ara utilitzen la C-1413a i a més enllaçarà
aquesta amb la via interpolar. Per aquests motius es considera que l’actuació tindrà
un caràcter “supramunicipal”.

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV20

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La connexió entre els polígons dels costats est de Sabadell i Barberà es

realitza de manera indirecta a través d’accedir a la carretera B-140 i circularhi fins a trobar un nou vial d’accés al polígon de destinació. Les connexions
entre els vials dels polígons i aquesta carretera són a través d’interseccions
amb girs a l’esquerra i dèficits de seguretat.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’un petit tram de carretera que
enllaci de manera directa els polígons del costat nord i sud de la carretera B140 a la conca del Ripoll. L’actuació anirà acompanyada de la construcció
d’una rotonda al creuament amb la B-140. L’objectiu és assolir un itinerari
continu entre els dos polígons i l’enllaç 19 de l’autopista AP-7 i millorar les
condicions de seguretat a les interseccions amb la B-140. Es preveu que la
nova via assumeixi, en part, la funció de Ronda Est de Sabadell amb un
cost econòmic baix.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament però pot entrar en contradicció amb l’eix del Ripoll
previst per TES. Es podria plantejar a la Generalitat si s’impulsa aquesta actuació
de cost més econòmic substituint a l’eix del Ripoll, que no té calendari
d’implantació.

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: L’actuació està formada per dos trams d’uns 600 metres. Es preveu que el cost de
l’actuació sigui inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’objectiu és que els nous vials de connexió enllacin els polígons de banda i banda
que aporta: de la B-140, redueixin l’accidentalitat en un punt negre d’aquesta carretera i
conformin una alternativa econòmica a la ronda est de Sabadell. La suma
d’aquests efectes fa que l’operació aporti un benefici significatiu però sense arribar
al nivell de les actuacions sobre infraestructures de gran capacitat. Així, es
considera que la magnitud de benefici que aportarà serà “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: La connexió entre els polígons del Ripoll beneficiarà principalment als municipis de
Sabadell i Barberà. Es considera que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Augment de capacitat de la C-59

XV21

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La C-59 disposa de dos carrils per sentit des de l’extrem sud de la variant

de Palau-Solità fins a l’enllaç amb la N-152a. En aquest punt els dos carrils
es bifurquen: un enllaça amb la N-152a i l’altre segueix per anar a buscar
l’enllaç amb la C-33 i la C-17. El problema és que la major part del trànsit
vol continuar per enllaçar amb aquestes dues vies i es troba amb un coll
d’ampolla en perdre un dels dos carrils. La via canalitza un trànsit important
tant de vehicle privat com de mercaderies i serveis de transport públic (l’eix
de Caldes és un dels eixos més potents de transport de viatgers per
carretera), de manera que el problema afecta als tres tipus de trànsit.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en l’augment de la capacitat a la C-59, a l’enllaç amb

l’N-152a en sentit sud. En aquest punt hi ha un coll d’ampolla a la C-59 que
passa de 2 carrils a 1 quan la major part del trànsit vol seguir per aquesta
via fins a la bifurcació entre la C-17 i la C-33. El projecte permetrà mantenir
els dos carrils en sentit baixada en aquest punt a través d’una actuació
puntual amb un cost econòmic molt reduït.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació ja disposa d’una proposta específica per part de TES i per tant es
considera viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’estudis específics

2. Amb
estudi/projecte

Cost: Es tracta d’una operació puntual amb un cost previst inferior als 10 M€

1. Baix
Magnitud del benefici L’actuació permetrà reduir la congestió en una important via de la xarxa bàsica que
que aporta: condiciona tot l’eix de Caldes i un volum important de polígons industrials del Vallès
Oriental. A més, beneficia l’accés a la terminal de la Llagosta que en el futur
s’enllaçarà a ample UIC per a canalitzar les mercaderies en ferrocarril. La reducció
de congestió també beneficia als busos de l’eix de Caldes, un dels més importants
de l’RMB en termes de demanda. Així, l’operació beneficia al transport públic, al
vehicle privat i al transport de mercaderies. Es considera que la magnitud de
benefici que aportarà serà “alta”

1. Alta

Àmbit beneficiat: El corredor de la C-59 canalitza un elevat volum de vehicles de l’eix de Caldes amb

una important demanda de trànsit de mercaderies. L’actuació es troba en una ròtula
estratègica important de l’activitat econòmica de la zona i per tant es considera que
l’àmbit que es pot beneficiar és “regional”.

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV22a

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: El municipi de Montmeló es troba al marge de les autopista AP-7 i C-33
però no disposa de cap accés directe. Per accedir al municipi cal sortir a
buscar la C-17 per Parets i continuar per la B-144, que circumval•la el
circuit de Catalunya. El projecte de la variant de la C-17 té previst un ramal
de sortida a Montmeló però el present estudi planteja avaluar la possibilitat
d’avançar la construcció de l’enllaç de manera compatible amb la futura
variant.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en una nova sortida a l’autopista AP-7 en sentit Girona
que doni accés al municipi de Montmeló i, indirectament, als polígons del
sud de Parets així com la connexió fins el circuit de Catalunya i el tram
coincident amb la C-35. El ramal proposat es trobaria a l’altura de la sortida
per l’esquerra de l’AP-7 en sentit nord, que connecta amb la C-17. Aquesta
actuació s’emmarca en el futur projecte de variant de la C-17 que sí que
contempla aquest ramal de sortida. Es tracta d’estudiar si es podria avançar
aquest ramal de sortida de manera que fos compatible amb la futura variant
de la C-17 en el cas que la construcció d’aquesta quedés més a llarg
termini.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Cal estudiar en detall si és viable tècnicament una solució intermèdia que sigui
compatible amb la futura variant de la C-17 que sí que disposarà de la sortida per
la dreta amb accés a Montmeló en aquest mateix punt.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació de sortida per la dreta prèvia a la variant no es troba planificada

4. No planificat
Cost: Es tracta d’un ramal de sortida des de l’AP-7 amb una rotonda d’accés a Montmeló.
Es preveu un cost inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’actuació comporta una nova sortida de l’autopista AP-7 i un accés al municipi de
que aporta: Montmeló i el sud de Parets. El benefici és molt important per als residents de
Montmeló i Parets però a nivell força local. Es considera que la magnitud de
benefici que aportarà serà “mitjana”

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: La sortida per la dreta prèvia a la variant donarà accés al municipi de Montmeló i a
la zona sud de polígons de Parets. Es considera que l’àmbit beneficiat és
“supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV22b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La C-17 es una via amb secció 2+2 que neix del desdoblament de l’antiga N152. La via és gratuïta i comunica Barcelona amb el corredor Vallès
Oriental-Osona-la Garrotxa. En l’entorn més metropolità, la via presenta
certs problemes de capacitat i el plans d’infraestructures preveuen
l’ampliació a 3+3 carrils. Per al grup-b30 l’actuació permetrà dotar de millor
infraestructura viària als municipis de Mollet, Montmeló i Parets del Vallès i
millorarà sensiblement la connexió entre els corredors AP-7, C-33 i la
pròpia C-17. A més, la nova variant permetrà reconvertir la C-17 actual cap
a una via més pacificada i amb un caràcter més metropolità.

Parets del
Vallès

Variant C-17: millora l’accés
a la C-17 i a Granollers

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció de la variant de la C-17 en el tram
entre Mollet del Vallès i Lliçà. El condicionament de la C-17 en aquest tram
no consisteix en una ampliació de calçada (com el tram Lliçà-la Garriga)
sinó en una nova via paral•lela a l’actual. La variant comença (de sud a
nord) després del tram soterrat de Mollet, es col•loca paral•lela a l’AP-7
quan aquesta enllaça amb la C-33, segueix en direcció al circuit de
Catalunya i discorre entre aquest i l’actual C-17 fins a l’altura de Can
Franqueses on la connecta amb l’actual C-17. A partir d’aquest punt es
realitza una ampliació del nombre de carrils enlloc d’una via paral•lela a
l’actual. La nova actuació inclou un complex enllaç de trenat de la C-17 amb
la C-33 i l’AP-7 que permetrà la connexió entre les tres vies. L'actuació
inclou una sortida per la dreta en el tram on s'uneixen les tres vies que
donarà accés a Montmeló i, indirectament, als polígons del sud de Paret. Es
preveu que aquest ramal de sortida desemboqui a una nova rotonda que
serà la que donarà accés directe a Montmeló. L'actuació de la variant
també preveu una nova rotonda en el tram actual de la C-17 que amb la
nova variant quedarà reordenat com a via local. Aquesta rotonda
connectarà amb l'altra nova rotonda que dona accés a Montmeló. La variant
de la C-17 possibilitarà també l'enllaç al Circuit de Catalunya essent
totalment compatible amb les previsions del PDU que estan redactant els
municipis de l'àmbit conjuntament amb la Generalitat i el propi Circuit. En el
tram proper al circuit la variant de la C-17 es fusionarà amb un tram de la C35 incrementant la capacitat de la xarxa viària que dona accés a aquest
equipament. El conjunt d'actuacions descrit, no només desdoblarà la C-17
sinó que facilitarà l'accés a la xarxa d'autopistes (C-33, AP-7 i C-17) i als
nuclis urbans i zones industrials de Montmeló i Parets del Vallès (a través
de les dues noves rotondes) i millorarà sensiblement l'accés al circuit de
Catalunya i als àmbits de desenvolupament econòmic del sector.

Montmeló

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba planificada i s’estan elaborant estudis específics i per tant es
considera viable tècnicament

Maduresa: L'estudi informatiu es troba en redacció

1. Sí
2. Amb
estudi/projecte

Cost: El PGI preveu un pressupost de 62 M€ per al tram sencer Montcada-La Garriga.

S’estima doncs que el cost de la variant del tram Mollet-Lliçà estarà entre els 10 M€
i els 50 M€.

Magnitud del benefici La variant formarà part de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya i permetrà
que aporta: canalitzar el trànsit actual de la C-17 de manera més segura i amb major capacitat.

A més, l’actuació permetrà la reconversió del traçat actual de la C-17 cap a una via
més pacificada en el seu pas pels municipis. Es considera que la magnitud de
benefici que aportarà serà “alta”

Àmbit beneficiat: La variant de la C-17 conformarà un corredor de xarxa bàsica d’alta capacitat i per
tant se li dóna un caràcter “regional”.

Grup de prioritat

2. Moderat

1. Alta

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV23a

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El ramal de connexió entre el nus C-33/AP-7 i la C-17 només permet els

moviments en el sentit nord d’aquesta via. Els usuaris de Parets provinents
de Girona per l’AP-7 (per exemple) s’han d’incorporar a la C-17 i seguir en
sentit nord fins a Lliçà de Vall per poder fer el canvi de sentit. Una rotonda
al punt d’unió entre la C-17 i el vial de connexió amb l’AP-7 permetria
realitzar tots els moviments. La variant de la C-17 ja preveu una pacificació
del traçat actual amb una rotonda a nivell en aquest punt. Si la construcció
de la variant quedés descartada es proposaria la construcció d’una rotonda
a diferent nivell.

Parets del
Vallès

Rotonda a diferent nivell. Permetrà
moviment sentit BCN

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una rotonda a diferent nivell a

l’enllaç entre la C-17 i el ramal d’accés provinent de les autopistes C-33 i
AP-7. D’aquesta manera el trànsit que prové d’aquestes autopistes pot
enllaçar amb la C-17 en sentit sud en aquest punt per accedir a Parets del
Vallès. Si l’actuació es realitza sense estar operativa la variant de la C-17,
caldrà que la rotonda sigui a diferent nivell per damunt de la C-17, amb
major cost de construcció que una rotonda a nivell.

Montmeló

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament

1. Sí
Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: No es disposa d’una dada concreta però es preveu que la rotonda a diferent nivell
anterior a la variant de la C-17 costi al voltant de 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La futura rotonda permetrà acomplir tots els moviments entre la C-33/AP-7 i la C-17
que aporta: i beneficiarà principalment els residents de Parets. Es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: La rotonda donarà servei principalment a Parets però pot beneficiar també alguna
relació entre els municipis propers com Montmeló o Mollet per tant es considera
que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV23b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: El ramal de connexió entre el nus C-33/AP-7 i la C-17 només permet els

moviments en el sentit nord d’aquesta via. Els usuaris de Parets provinents
de Girona per l’AP-7 (per exemple) s’han d’incorporar a la C-17 i seguir en
sentit nord fins a Lliçà de Vall per poder fer el canvi de sentit. Una rotonda
al punt d’unió entre la C-17 i el vial de connexió amb l’AP-7 permetria
realitzar tots els moviments. La variant de la C-17 ja preveu una pacificació
del traçat actual amb una rotonda a nivell en aquest punt.
Parets del
Vallès

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció d’una rotonda a nivell a l’enllaç entre

la C-17 actual i el ramal d’accés provinent de les autopistes C-33 i AP-7 i de
la futura variant de la C-17. Aquesta actuació està condicionada a la prèvia
construcció de la variant de la C-17 entre Mollet i Lliçà. La variant
canalitzarà el trànsit actual de la C-17 i permetrà realitzar importants
actuacions de pacificació a la C-17 actual, que inclouran la construcció
d’aquesta rotonda a nivell. D’aquesta manera el trànsit provinent de la C33/AP-7 o la nova C-17 pot enllaçar amb la C-17 actual en sentit sud per
accedir a Parets del Vallès.

Rotonda a diferent nivell. Permetrà
moviment sentit BCN

Montmeló

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’operació es troba planificada en el marc de la construcció de la variant de la C-17
tot i que encara no disposa d’estudis específics

3. Planificat

Cost: No es disposa d’una dada concreta però es preveu que la rotonda a nivell posterior
a la variant de la C-17 costi menys de 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici La futura rotonda permetrà acomplir tors els moviments entre la C-33/AP-7 i la Cque aporta: 17 i beneficiarà principalment els residents de Parets. Es considera que la
magnitud de benefici que aportarà serà “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: La rotonda donarà servei principalment a Parets però pot beneficiar també alguna
relació entre els municipis propers com Montmeló o Mollet i per tant es considera
que l’àmbit beneficiat és “supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV24a

Titular de l'actuació: MIFO/TES
Imatge

Diagnosi: Actualment l’autopista AP-7 no té enllaços intermitjos entre la carretera BP-

5002 i la C-60. Això suposa un tram de 6 km sense enllaços. L’enllaç amb
la BP-5002 és l’últim lliure de peatge ja que a la C-60 ja es paga el peatge
de la Roca. Aquest fet provoca que molts vehicles amb destinació a la Roca
o Granollers prenen la sortida de la BP-5002 i utilitzen la ronda sud de
Granollers. En aquest tram sense enllaços, l’autopista creua dues
carreteres (la BV-5159 i la C-1415c) que permetrien un millor accés a
aquests dos municipis. Caldria acordar l’actuació amb la Direcció General
de Societats Concessionàries d’Autopistes ja que aquesta actuació també
trauria trànsit del peatge de la Roca. A més, l’enllaç amb la C-1415 es troba
a l’altura de la barrera de peatge i podria dificultar-ne la construcció.

Granollers

la Roca
del V.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en nous enllaços a l’autopista AP-7 amb les carreteres
BV-5159 i C-1415c que permetran un millor accés als municipis de
Granollers i la Roca del Vallès. Els enllaços s’ubiquen en un àmbit on es
preveu una calçada lateral emmarcada dins de la via interpolar. Es proposa
estudiar la possibilitat de que els enllaços siguin compatibles amb la
construcció de la calçada lateral o fins i tot estudiar la possibilitat que
aquests la substitueixin en part.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable a nivell constructiu però pot entrar en contradicció amb les
calçades laterals previstes per TES. A més, cal l’aprovació de la delegació
d’autopistes.

2. Pendent d'estudi

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Es preveu que el conjunt de 2 enllaços amb l’AP-7 costin entre 10 M€ i 50 M€

2. Moderat

Magnitud del benefici El conjunt dels dos enllaços facilitarà un accés més directe a Granollers i la Roca i
que aporta: descongestionarà trànsit de la carretera C-352 que actualment la utilitza per evitar
el peatge. Es considera que la magnitud de benefici que aportarà serà “mitjana”.

2. Mitjana

Àmbit beneficiat: Els nous enllaços permetran un accés més directe des de l’autopista AP-7 als

municipis de Granollers i la Roca sense pagar peatge. Es considera que l’àmbit
beneficiat és “supramunicipal”

2. Supramunicipal

Grup de prioritat Prioritat mitjana

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV24b

Titular de l'actuació: TES
Imatge

Diagnosi: La via interpolar del Vallès es una infraestructura viària pensada per

connectar diferents pols d’activitat econòmica del Baix Llobregat i el Vallès.
L’eix, d’uns 60 km de llargada, ha d’unir Molins de Rei (Baix Llobregat) i
Sant Celoni (Vallès Oriental). Es tracta d’una via transversal al Vallès i es
localitza entre l’autopista AP-7 i el quart cinturó. Està formada per un total
de 9 trams que a partir de l’àmbit de Montmeló/Vilanova del Vallès
consisteix en el desdoblament de la C-35 en forma de calçades laterals de
l’AP-7. Aquesta via resoldria en gran part els problemes de trànsit que
pateix la ronda Sud de Granollers que canalitza trànsit en direcció a la Roca
o Sant Celoni que vol evitar el peatge de la Roca.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la construcció de la calçada lateral de l’AP-7 entre
Granollers i la Roca emmarcada dins de la via interpolar. Les calçades
laterals enllaçarien la BP-5002 amb la C-60 a la Roca i serien compatibles
amb el traçat previst per la futura via del marge esquerre del Besòs.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació es troba planificada i s’estan elaborant estudis específics i per tant es
considera viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: Es troba en redacció l’estudi informatiu dels laterals fins a Cardedeu.

3. Planificat
Cost: El PGI preveu que la via interpolar sencera (Molins de Rei - Sant Celoni) costarà
140 M€. No es disposa de dades desglossades però es preveu que el tram
Granollers i la Roca de uns 5,1 km costi entre els 10 M€ i els 50 M€

Magnitud del benefici La calçades laterals permeabilitzaran el territori, tancaran malla amb les carreteres
que aporta: C-1415 i BV-5159 i donaran continuïtat a futures vies importants com la Via

Interpolar o el marge esquerre del Besòs. Es considera que la magnitud de benefici
que aportarà serà “alta”.

2. Moderat

1. Alta

Àmbit beneficiat: Les calçades laterals formaran part de la xarxa bàsica de carreteres i recolliran
trànsit de diversos punts del territori. Es considera que l’àmbit beneficiat és
“regional”

Grup de prioritat

1. Regional
Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

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

Codi

XV25

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Actualment el trànsit de pesants provinent del costat Girona de l’AP-7 que
es dirigeix als polígons del Sud de Mollet utilitza la sortida 15 (Mollet del
Vallès centre) i travessa el municipi per vials interns fins a accedir al
polígons. La futura variant de la C-17 solucionarà aquest problema ja que
donarà accés als polígons i es permetrà l’accés directe a ella des de l’AP-7
però a curt termini es podria evitar el trànsit de pas mitjançant sistemes de
senyalització que indiquin als camions que cal canviar de sentit a l’enllaç 16
de l’AP-7 per enllaçar després amb la C-17 en sentit Barcelona i d’aquesta
sortir cap als polígons.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la implantació d’una senyalització especial per a

vehicles pesants de l’AP-7 (sentit Tarragona) per a evitar que travessin el
centre de Mollet per accedir als polígons del costat sud del municipi. La
senyalització ha d’incloure també una prohibició de circulació pel centre de
Mollet i un cert control per part de la policia local. La futura variant de la C17 solucionarà el problema.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació no apareix a cap pla o programa per tant es considera no planificada

4. No planificat
Cost: Es considera que el cost de senyalització seria inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’actuació evitarà que els vehicles pesants procedents de l’AP-7 (Girona) travessin
que aporta: el municipi de Mollet. Es tracta d’un benefici puntual i es considera de magnitud
“baixa”.

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació evitarà el trànsit de pesants per dins del municipi de Mollet. Es considera
que l’àmbit beneficiat és “municipal”

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat baixa

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

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

XV26

Titular de l'actuació: MIFO
Imatge

Diagnosi: Els vehicles amb destinació a Santa Perpètua des de l’AP-7 han d’utilitzar
l’enllaç 18, anar a buscar la carretera B-140 a l’altura de l’accés amb els
polígons del sud de Polinyà i tornar a creuar l’autopista per accedir a la
seva destinació final. Aquest fet carrega d’un trànsit innecessari el tram
d’enllaç entre la B-140 i l’AP-7 i dificulta l’accés a Santa Perpètua.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en connectar el viari local de Santa Perpètua amb la

rotonda de l’enllaç 18 de l’AP-7 (Santa Perpètua/Polinyà) al costat sud de
l’autopista. L’enllaç de l’AP7 amb la B-142 es fa a través de les dues
rotondes a banda i banda de l’AP7. A la rotonda sud ha estat recentment
obert parcialment en part per tal que pugui servir el centre comercial LIDL
tot i que el vehicle que arriba a aquest centre ha de fer un gir a l’esquerra.
Resta pendent la seva obertura cap a Can Filuà. Pel que fa a la rotonda
nord, també caldria completar l’enllaç amb l’accés per darrera les antigues
naus de Samco cap als laterals de la B-140 direcció Santa Perpètua de
Mogoda.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: L’actuació és viable tècnicament

1. Sí

Maduresa: L’actuació disposa d’un informe específic

2. Amb
estudi/projecte

Cost: Es tracta d’un ramal de connexió entre la rotonda de l’accés a l’AP-7 i un dels vials
del nucli. Es considera que el cost serà inferior als 10 M€

1. Baix

Magnitud del benefici L’actuació permetrà un accés més directe entre l’AP-7 i Santa Perpètua.
que aporta: Actualment els usuaris han de creuar l’AP-7 per anar a buscar l’a B-142 i fan més

volta però sí que tenen possibilitats d’accedir així que es considera que la magnitud
de benefici que aportarà serà “baixa”

3. Baixa

Àmbit beneficiat: L’actuació donarà un accés més directe entre Santa Perpètua i l’autopista AP-7. Es
considera que l’àmbit beneficiat és “municipal”

3. Municipal
Grup de prioritat

Prioritat alta

PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL
CORREDOR DE LA B-30
Grup: Actuacions a la xarxa viària
Nom Actuació:

Codi

Pla de carrils bici interurbans

XV27

Titular de l'actuació: TES
Imatge: Pla de carrils bici pdM 2006-2012

Diagnosi: La bicicleta és un mode de transport en creixent. L’àmbit B30 té atractors de
mobilitat en bicicleta molt potents, com per exemple la UAB.

Descripció de l'actuació: L’actuació consisteix en la implementació de carrils bici interurbans segurs
a les vies locals que millorin la connectivitat en aquest mode de transport
entre els municipis de l'àmbit i amb els principals nodes d'atracció de
mobilitat (UAB, Polígons industrials,...). Aquest pla de carrils bici ha
d’incloure l’ampliació del pont antic sobre l’AP-7 que comunica la UAB amb
Cerdanyola i que actualment presenta dèficits importants de seguretat i
comoditat per a vianants i bicicletes.

Criteris de priorització:
Viabilitat tècnica: Cal analitzar els itineraris òptims per als desplaçaments en bicicleta però l’actuació
és, d’entrada, viable tècnicament.

1. Sí

Maduresa: El pdM 2006-2012 inclou una proposta de carrils bici interurbans a la Regió
Metropolitana, i el PMU de la UAB també inclou diverses propostes per a la millora
de l’accés en bici al centre

3. Planificat

Cost: El pdM 2006-2012 dibuixa una xarxa de 150 km de carrils bici interurbans amb un

cost total de construcció de 55,5 M€. Aproximadament la meitat d'aquesta xarxa es
troba dins l'àmbit B-30 així que el es considera que el cost de l'actuació seria
"moderat" d'implementació de la xarxa de carrils bici que

2. Moderat

Magnitud del benefici El benefici que aportarà serà de millorar la seguretat en els desplaçaments en
que aporta: bicicleta i al mateix temps millorar la connectivitat a l'àmbit per als usuaris d'aquest
mode de transport. Es preveu que pugui incrementar la quota modal dels
desplaçaments en bicicleta. Tot i així, la quota actual és molt reduïda i no s'espera
un gran increment de la demanda així que la magnitud del benefici que aporta es
considera "baixa"

3. Baixa

Àmbit beneficiat: Una xarxa de carrils bici interurbans a l'àmbit no només ha de donar accés a la
UAB sinó també interconnectar els diferents municipis de l'àmbit B-30. Per aquest
motiu es considera que l'àmbit beneficiat és "regional"

1. Regional

Grup de prioritat Prioritat mitjana

BADIA DEL VALLÈS
BARBERÀ DEL VALLÈS
CASTELLAR DEL VALLÈS
CASTELLBISBAL
CERDANYOLA DEL VALLÈS
EL PAPIOL
GRANOLLERS
LA ROCA DEL VALLÈS
MARTORELL
MOLLET DEL VALLÈS
MONTMELÓ
Àmbit B30 MONTORNÈS DEL VALLÈS
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
PARETS DEL VALLÈS
POLINYÀ
RIPOLLET
RUBÍ
SABADELL
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
TERRASSA
VILANOVA DEL VALLÈS

