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1. Objetius de d’Esquerra per la mobilitat del Vallès:
a. Augmentar les connexions internes a través d’un reciclatge de la xarxa
de carreteres actuals entre les dues comarques, per afavorir unes
dinàmiques de mobilitat més directes sense projectar cap nova traça
viària que atravessi les dues comarques (quart cinturó);
b. Potenciar la mobilitat sostenible a través d’una nova xarxa ferroviària
que millori les connexions transversals, i connecti el principals generadors
de mobilitat i afavoreixi la reducció de la contaminació atmosfèrica
i acústica, tot mitigant els efectes del canvi climàtic del transport privat;
c. Fomentar la mobilitat segura de la xarxa viària i la mobilitat activa
en bicicleta, tot creant una xarxa independent de mobilitat personal
(bicicleta, patinet, VMP...) que connecti els nuclis urbans i els principals
intercanviadors de mobilitat;
d. Incrementar la mobilitat eficient del transport públic a través d’una xarxa
independent de carrils bus connectats als principals intercanviadors modals
incorporar noves tecnologies a la gestió de la mobilitat.
2. Principals propostes d’actuació estratègiques del Vallès:
a. Priorització de la Línia Orbital Ferroviària;
Ampliació i adequació de la xarxa d’ADIF (Renfe) amb les següents accions
• Nou traçat de connexió entre Martorell (R4 i R8) amb Abrera fins a
Viladecavalls (R4);
• Estació d’enllaç a Santa Perpètua de Mogoda per unir (R3 i R8);
• Eliminació de trasbordaments a Montcada Bifurcació;
• Freqüència de 3 convois per hora.
b. Priorització del Tren Tramvia Terrassa-Sabadell-Granollers;
Ampliació i adequació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat amb les
següents accions:
• Nou traçat des del sud de Granollers fins a Sabadell i Terrassa,
passant per Parets (nord) i Polinyà;
• Allargament de la línia FGC de Terrassa (S1) fins a Matadepera;
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Allargament de la línia de FGC de Sabadell (S2) fins a Castellar del
Vallès;
Nou traçat de Sant Cugat del Vallès – Cerdanyola del Vallès –
Ripollet – Montcada;
Nou traçat de Montcada a Polinyà (enllaç amb Granollers –
Terrassa) i brancal fins a Mollet del Vallès.

c. Priorització d’una xarxa interurbana connectada de vies ciclables.
• Eix del Tenes: Bigues i Riells – Parets del Vallès;
• Eix del Congost fins a la Garriga;
• Eix Bigues i Riells del Fai – l’Ametlla del Vallès – la Garriga;
• Eix Granollers-Cardedeu – Llinars – Sant Celoni;
• Anella Cardedeu i Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor;
• Eix Caldes de Montbui – Lliça d’Amunt – Canovelles – Granollers.
d. Xarxa de Plataformes reservades d’autobús independents i xarxa
d’alta capacitat (VAO);
• Carrils reservats en vies ràpides per al trànsit d’autobusos ràpids.
• Ampliació dels nous corredors de Busos Ràpids (BRCAT): creació
de noves línies en l’eix dret del Besós: la Roca del Vallès, Vilanova
del Vallès, Montornès del Vallès, Martorelles, Sant Fost de
Campsentelles, Barcelona; La Llagosta-UAB, Terrassa-SabadellGranollers, Sabadell-Castellar-Cerdanyola-Barberà-Sabadell, RubíSant Cugat.
e. Ronda Vallès (tram Terrassa-Granollers) a partir del reciclatge de la
infraestructura viària actual;
• Ampliació de la capacitat a C-58 entre Terrassa i l’AP-7 només amb
carril VAO;
• Ronda Nord en els sistemes urbans de Terrassa i Sabadell;
• Eix transvesal nord Vallès. Millora i variants de la C1415a, C1413a,
C-1415b (Castellar/Sentmenat-Granollers).
f.

Connexions directes a les infraestructures d’alta capacitat.
• Millora dels enllaços C-60 amb ronda del sistema urbà de Granollers
C-352. Facilitar les connexions de l’orbital de Granollers amb les
principals infraestructures d’alta capacitat;
• Realitzar estudis de seguretat vial, principalment a les carreteres
secundàries transversals;
• Eliminar trànsit de pas pels principals municipis: Castellar de
Sabadell, Sentmenat de Sabadell (c1413/15 i C155). Connexió
directa de la B-124 amb la C/58c. Estudiar l’eliminació del trànsit
pesat de la B142 pel centre de Sentmenat;
• Perfeccionar les connexions viàries transversals i aquelles de marmuntanya amb alts problemes de continuïtat, sinuositat i secció
reduïda.

Propostes de Millora del Pla Específic de Mobilitat del Vallès
3. Propostes de millora de la mobilitat entre els dos Vallesos
al document d’al·legacions al PEMV
Xarxa Ferroviària

1. Priorització de la línia Orbital Ferroviària entre Sabadell i Granollers dins de
l’eix Vilanova i la Geltrú – Mataró;
2. Nou tren tramvia Terassa – Sabadell – Granollers (eix transversal Alt Vallès)
3. Nou tren tramvia Sant Cugat – Cerdanyola – Ripollet – Mollet (eix transversal
Baix Vallès);
4. Prolongació de la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat des de Sabadell
Parc Nord fins a Castellar del Vallès;
5. Prolongació de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat des de Terrassa
Nacions Unides fins a Matadepera;
6. Priorització de la doblea via de la línia R3 de Montcada a Vic;
7. Increment de l’oferta de convois de Sabadell i Terrassa per la línia dels
Ferrocarils de la Generalitat;
8. Habilitació de 6 noves estacions de Rodalies: Terrassa Oest, Sabadell
Can Llong i Sabadell Oest (R4); Montmeló-Circuit de Catalunya (R3); Santa
Perpètua de Mogoda i Baricentro (R8);
9. Augment de l’oferta de les línies R3 i R4;
10. Estudis per avaluar el Manteniment i la Conservació de la Intraestructura
ferroviària;
11. Potenciar la R8: Intercanviador amb la S2 de FGC a l’Hospital General (Sant
Cugat); Intercanviador amb la R3 a Santa Perpètua de Mogoda.
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Xarxa de transport públic per carretera
1. Augmentar l’oferta de transport públic per bus;
2. Noves línies de bus;
3. Nous corredors transversals de (BRCAT) Bus Ràpid Catalunya amb
infraestructura independent;
4. Ampliació dels corredors BRCAT;
5. Manteniment i conservació de carreteres;
6. Avaluar la implementació de línies de bus a la demanda a través d’un centre
gestor;
7. Estudiar per la pacificació i integració de les principals vies interurbanes;
8. Inversió en noves tecnologies per les operadores de les línies de bus;
9. Qualitat dels vehicles: hibridació o altres models sostenibles.
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Xarxa viària
1. Ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell;
2. Eliminar el punt XIVP08 Ronda del Vallès (tram Sabadell – Granollers) del Pla:
contemplar el reciclartge i millora de les connexions i infraestructures existents;
3. Eix transversal nord Vallès: millora de les variants C1415a, C1413a, C1415b (Castellar/Sentmenat – Granollers);
4. Eliminar el trànsit de pas per Sabadell des de Castellar i Sentmenat;
5. Perfeccionar les connexions viàries transversals: mar-muntanya amb
problemes de continuïtat;
6. Ampliació de la capacitat de la C-58 entre Terrassa i l’AP7 només amb el carril
VAO;
7. Millora dels enllaços de la C-60 amb la ronda del sistema urbà de Granollers C352: facilitar la connexió de l’orbital de Granollers amb la C-35;
8. Estudis de seguretat vial, principalment a les carreteres secundàries
transversals;
9. Estudis de senyalització viària de la velocitat de circulació a les carreteres del
Vallès;
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Modes no motoritzats
1. Completar la creació d’itineraris de via ciclista i peatonal al Vallès Oriental més
enllà dels previstos al PEMV. Priorització d'una xarxa ciclable directa i segura i
aprofitar els connectors verds per promoure la connectivitat de llarga distància
de la bici;
2. Millora de la permeabilitat transversals per efecte barrera d’algunes
infraestructures d’alta capacitat i ferroviàries;
Gestió de la mobilitat
1. Vinyeta catalana. A curt termini, supressió dels peatges de Mollet i de
Granollers;
2. Impulsar plans específics de mobilitat:
a. Sistemà urbà Terrassa – Sabadell;
b. Sistemà urbà Granollers;
c. Sistemà urbà Sant Cugat – Cerdanyola – Ripollet.
3. Regular els títols i tarifes del transport públic;
4. Regulació de l’accés motoritzat i les zones d’estacionament als Parcs Naturals;
5. Reforçar la freqüència i horaris dels serveis nocturns del transport ferroviari;
6. Potenciar els ‘parkride’;
7. Potenciar l’ús del vehicle elèctric.

