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I. Introducció 

El present document és el resum executiu del’ “Estudi de dimensionament i disseny de carrils bus en 

carreteres i accessos a ciutats intermèdies de l’RMB”. En aquest estudi es proposen, encaixen, 

dimensionen i dissenyen carrils bus d’accés a ciutats intermèdies o trams d’avançament per autobusos 

en diferents punts de la regió metropolitana de Barcelona (RMB), en particular fora de l’àmbit de 

l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). 

La major part dels punts en els que es realitzen propostes concretes d’actuacions van ser identificats a 

l’estudi previ finalitzat el 2008 “Formalització del programa d’infraestructures de transport públic per 

carretera del Pla Director d’Infraestructures (PDI) a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)”. 

Aquest document ha de servir per a poder encarregar els estudis o projectes constructius particulars 

per a cada un dels trams en els que es defineixen les propostes d’actuació per a poder realitzar les 

actuacions oportunes. 

II. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest estudi s’emmarca en l’eix d’ “Assolir un transport públic de superfície accessible, 

eficaç i eficient” del PDM. 

En aquest sentit, a l’àmbit de l’EMT ja s’estan prenent mesures per millorar el transport per carretera 

amb la construcció del carril bus de Gran Via pel costat Besòs, el carril Bus-VAO de la C-58 o el 

projecte de carril bus de la B-23. 

Les actuacions que es proposen en aquest document són carrils bus o punts d’avançament a entrades 

de ciutats intermèdies de l’àmbit d’estudi o a encreuaments conflictius de la xarxa viària. Aquestes es 

plantegen com actuacions de poc impacte que poden ajudar a estalviar uns minuts de temps a les 

expedicions d’autobús que circulen en hora punta. Aquests minuts de temps poden suposar importants 

millores en el temps de recorregut. Per exemple, un estalvi de 3 minuts sobre una expedició de 40 

minuts de duració suposa un increment del 7,5% de la velocitat comercial. 

Amb l’estalvi de temps de recorregut de les expedicions de transport públic per carretera es pretén 

millorar la competitivitat del transport terrestre, millorar la qualitat del servei i fomentar el seu ús. El 

relatiu baix cost d’aquestes mesures garanteixen el bon rendiment econòmic i social de les mateixes. 

III. Metodologia de treball 

En aquest estudi hi ha hagut dues fases de treball clarament diferenciades. 

En la primera fase s’han identificat els punts d’estudi i s’ha estudiat la situació de la circulació del trànsit 

i les seves afectacions sobre el transport públic. 

Un cop identificats els diferents punts d’estudi, s’han valorat els trams de carretera on es requeria una 

proposta de millora per a la circulació del transport públic, afectant el mínim la circulació del trànsit 

existent. 

D’aquesta forma, la segona fase de l’estudi, ha consistit en la realització de les propostes d’actuació, 

amb la realització dels corresponents plànols, la valoració del pressupost per a cada una de les 

actuacions i la seva avaluació social i ambiental. 

IV. Solucions tipus adoptades 

Les solucions a adoptar en cada punt de la xarxa viària segons la problemàtica de la circulació 

específica del punt d’estudi porta a realitzar solucions adaptades per a cada situació i context. En 

particular, en aquest estudi s’han proposat 11 solucions diferents per als 11 punts de la via estudiats. 

No obstant, els tipus de solucions adoptades es poden agrupar segons característiques de la via i 

segons les problemàtiques específiques. En aquest sentit, les 11 propostes d’actuacions realitzades 

s’agrupen principalment en 3 grups més un quart en el que s’hi troben dues actuacions particulars a 

l’entrada de la UAB que no es contemplen en aquests casos. Aquests grups són: 

• Punt d’avançament. 

• Tram d’avançament (on s'inclouen trams de carril bus – mercaderies). 

• Tram urbà de carril bus. 

1. Punt d’avançament 

En aquest grup s’inclouen propostes que aprofiten un carril que es desvia amb menys trànsit per fer 

avançar els autobusos fins a un “punt” reservat per al seu ús exclusiu i permetre la nova incorporació al 

tronc central. 

Les propostes específiques que estan incloses en aquest grup són: 

1. C-59, Mollet del Vallès. 

2. N-150, Ripollet. 
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7. B-124, Sabadell (proposta 7.3) 

L’esquema general d’aquest tipus de solució és el que s’indica a continuació: 

 

Figura 1. Esquema de circulació de la proposta en punt d’avançament. 

Es pot observar que mentre en el tronc central les cues alenteixen el trànsit en general, la possibilitat 

d’avançar per la dreta permet a l’autobús a estalviar-se uns minuts d’espera que perjudiquen tant als 

usuaris que es troben dins de l’autobús com a la resta d’usuaris del servei. 

El final del tram d’avançament es planteja, segons el cas, amb una regulació de prioritat, ja sigui amb 

semàfors o amb “cediu el pas”. Es considera que en cas de trànsit lent els conductors dels autobusos 

són prou hàbils per poder incorporar-se de nou al tronc central. 

2. Tram d’avançament 

Els “trams d’avançament” són carrils nous específics per a busos que es realitzen aprofitant l’amplada 

existent de la calçada o ampliant la mateixa. El plantejament és realitzar-los en punts de concentració 

de cues, principalment a les entrades de les ciutats gran o intermèdies. 

Les propostes que segueixen aquest esquema d’actuació són: 

3. C-59, Palau Solità i Plegamans. 

4. BV-1432, Granollers. 

5. BP-1503, Les Fonts – Terrassa (carril bus – mercaderies). 

6. BP-1503, Rubí (carril bus – mercaderies). 

7. B-124, Sabadell (propostes 7.1 i 7.2) 

L’esquema d’actuació en aquest tipus de propostes és el que es mostra a continuació: 

 

Figura 2. Esquema de circulació en el tipus de proposta “tram d’avançament”. 
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Es pot observar en aquest esquema que la circulació en sentit ascendent compta primer amb un carril, 

després amb dos i, finalment, novament amb un únic carril. D’aquesta manera el tram en el que hi ha 

dos carrils de circulació no dóna més capacitat a la via donat que el coll d’ampolla es torna a trobar en 

el punt en el que hi ha un únic carril de circulació que, a més, en els casos amb els que s’ha treballat hi 

ha presència de semàfors. És en casos d’aquest tipus en els que es proposa un carril de circulació 

exclusiu per a autobusos. 

A més, en aquesta mateixa proposta s’inclouen casos en els que no és necessari eliminar cap carril de 

circulació donada l’amplada dels mateixos i dels vorals. També s’han inclòs casos de carrils per a 

autobusos i per al transport de mercaderies i vehicles pesants en general. Aquesta última actuació es 

realitza a la BP-1503 d’entrada a Terrassa i a Rubí. 

A continuació es mostra un exemple de carril bus – mercaderies i un exemple de voral d’autopista per a 

autobusos en cas d’embús, ambdós exemples a Holanda. 

1. Carril bus – mercaderies. N-408, Utrecht, Holanda: 

A la N-408, a Utrech hi ha un carril bus – mercaderies. La longitud del tram és d’un quilòmetre i es 

localitza entre la N-409 i l’A-12 tal i com es mostra a la següent figura. Aquest carril bus – mercaderies 

és tant d’entrada com de sortida a Utrecht (1+1). 

 

Figura 3. Localització del carril bus mercaderies a la N-408 a Utrecht, Holanda. 

Font: Google maps. 

El carril bus – mercaderies se senyalitza amb senyals verticals i horitzontals. Per altra banda, per a 

realitzar les sortides de l’autopista s’ha de creuar pel carril bus – mercaderies tal i com es mostra a les 

fotografies realitzades en el punt d’estudi: 

  

  

Fotografia 1. Carril bus – mercaderies de la N-409, Utrecht, Holanda. 

2. Voral – carril bus, Utrecht, Holanda: 

Un altre tipus de carril bus és el que aprofita els vorals de les autopistes i altres vies interurbanes en 

cas de trànsit intens i lent. Es proposa per a estudis posteriors la valoració d’aquest tipus de mesures. 

  
Fotografia 2. Utilització del voral per part dels autobusos en cas de cues. A-2 Utrecht, Holanda. 

Font: Google maps. 

Es mostra també la finalització d’un tram de carril bus en voral a l’A-12 (enllaç amb N-408). 
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á   
Fotografia 3. Finalització de carril bus amb punt d’avançament. 

Font: Google maps. 

3. Trams urbans de carril bus 

Els “trams urbans de carril bus” s’han realitzat amb un plantejament més flexible que els que 

normalment es plantegen en ciutats grans amb una elevadíssima concentració d’autobusos i vehicles. 

En aquests punts es plantegen solucions de trams de carrils bus que poden ser en sentits oposats 

depenent dels tram particulars. 

Les propostes que segueixen aquest esquema d’actuació són: 

8. N-150, Sabadell – Barberà del Vallès. 

9. Av. Eduard Toldrà (C-246a), Vilanova i la Geltrú. 

En aquest cas s’aprofita l’amplada total de la calçada per encabir un carril bus. Aquest carril bus no és 

completament continu i s’hi intercalen trams en ambdós sentits. Com a norma general el sentit de 

circulació del carril bus és d’aproximació a la intersecció, mentre que una vegada passada la 

intersecció el carril bus és en sentit contrari. 

L’esquema d’actuació que es proposa és el que es mostra a la següent figura: 

 

Figura 4. Esquema de circulació “trams urbans de carril bus”. 

V. Determinació dels punts d’actuació 

A partir de l’estudi previ “Formalització del programa d’infraestructures de transport públic per carretera 

del Pla director d’infraestructures de l’RMB” es van determinar un conjunt de punts en els que 

s’aconsellava la implantació de carrils bus o punts d’avançament per a busos. 

A més d’aquests punts, per a la realització d’aquest estudi també s’ha inclòs la valoració de més punts 

que han estat aportats tant per la direcció de l’estudi com per altres entitats presents a les reunions de 

seguiment realitzades. 
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Els principals criteris per a valorar la idoneïtat d’una actuació per a la millora de la circulació dels 

autobusos en un tram particular han estat els següents: 

• Número d’expedicions diàries d’autobús. 

• Problemàtiques en la circulació. 

• El tipus de solució requerida. 

Amb aquests criteris s’ha realitzat una valoració multicriteri per a valorar la idoneïtat de les actuacions 

en cada punt. Cada un dels criteris es valora de l’1 (negatiu) al 5 (positiu) obtenint-se una valoració final 

de les actuacions de forma que es poden comparar tots els punts. 

La següent taula indica les valoracions relatives als diferents criteris. Aquesta metodologia té l’objectiu 

de ser una manera gràfica per poder mostrar els motius generals pels quals s’han escollit uns trams 

donats. 

Tram Nº exp. diàries. Grau problema. 
Tipus 

solució 
requerida. 

1. C-59, Mollet del Vallès. 4 4 4 

2. N-150, Ripollet. 5 3 5 

3. C-59, Palau-Solità i Plegamans. 4 2 3 

4. BV-1432, Granollers. 2 2 5 

5. BP-1503, Les Fonts – Terrassa. 1 4 5 

6. BP-1503. Les Fonts – Rubí. 1 2 5 

7. B-124, Sabadell 4 3 2 

8. N-150, Sabadell – Barberà del Vallès. 5 3 5 

9. Avinguda d’Eduard Toldrà, 
Vilanova i la Geltrú. 4 2 5 

10. Accessos UAB, entrada HUB. 5 (previst) 2 5 

11. Accessos UAB, pont parc Alba 5 (previst) 1 5 

Taula 1. Criteri de decisió per a l’elaboració de propostes. 

VI. Propostes d’actuació 

En aquest capítol es mostren les propostes d’actuació que s’han realitzat en els punts d’estudi 

seleccionats. Les propostes s’han realitzat estudiant les característiques de la via, les expedicions 

d’autobús existents i les possibles afectacions sobre la resta del trànsit rodat. 

A la següent figura es mostra la localització dels punts en els que s’ha realitzat una proposta d’actuació. 

 

Figura 5. Localització de les actuacions proposades. 
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1. C-59, Mollet del Vallès 

L’àmbit d’estudi en el que es realitza la proposta d’actuació es localitza a la C-59, a l’alçada del nus de 

Mollet del Vallès i la Llagosta. En particular, la proposta d’actuació es realitza a la C-59 entre els pks 

0+500 i 1+000 en sentit Barcelona. 

 

Figura 6. Localització de l’actuació a la C-59, Mollet del Vallès. 

 

Figura 7. Àmbit d’actuació a la C-59, Mollet del Vallès. 

Per aquest punt (en sentit Barcelona) hi passen en dies laborables 71 expedicions diàries que 

connecten principalment les poblacions de Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans i Sentmenat 

amb la ciutat de Barcelona. El total de viatges de les línies que cobreixen aquest tram és de 3.420. Es 

considera que la meitat de viatges es realitzen en sentit Barcelona, és a dir, 1.710. 

En primer lloc, es proposa ampliar a un segon carril el tram existent entre la primera sortida i la primera 

incorporació, on es produeix l’enllaça amb la N-152a. En aquest punt la C-59 passa de 2 carrils a 1 

donat que el carril de la dreta es desvia per accedir a la N-152a. Uns metres més endavant, la C-59 

torna a tenir 2 carrils per la incorporació del ramal procedent de la mateixa via. 

En segon lloc, es proposa una segona mesura per facilitar la incorporació definitiva dels autobusos a la 

C-59 sentit Barcelona. Aquesta mesura consisteix en habilitar un espai destinat exclusivament per a 

que aquests vehicles es puguin incorporar a l’eix principal a la finalització del tram de dos carrils 

existent al nus. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 250.721,27 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 288.266 €. El 94% d’aquest resultat 

prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 25.650 hores 

anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 115%. 

A continuació es mostren els fulls 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 







 

Estudi de dimensionament i disseny de carrils bus en carreteres i accessos a ciutats intermèdies de l'RMB. Resum executiu 

11 

2. N-150, Ripollet 

L’àmbit d’estudi d’aquesta proposta d’actuació se situa a la N-150, a l’enllaç amb el carrer Tarragona, al 

pk 4+100. L’actuació que en aquest document es presenta afecta exclusivament al vial de la N-150 en 

sentit Cerdanyola del Vallès, abans de l’arribada al semàfor de l’encreuament. 

 

Figura 8. Localització de l’actuació a la N-150, Ripollet. 

 

Figura 9. Àmbit d’actuació a la N-150, Ripollet. 

Pel punt d’estudi, a la N-150, sentit Cerdanyola a l’encreuament amb al carrer Tarragona, hi passen 

tres línies de bus regular. No es comptabilitzen les línies que procedeixen de la N-150 però que giren a 

la dreta per dirigir-se a Ripollet.  

Les tres línies que hi passen són la A3 i A4 de Sarbus, que realitzen el servei de connexió de 

Barcelona i Cerdanyola amb la UAB i Sant Cugat del Vallès, respectivament i la línia d’autocars Font, 

que connecta Barcelona amb Ripollet.  

Entre les tres línies esmentades realitzen 105 expedicions diàries en sentit Barcelona – Cerdanyola del 

Vallès. Entre les 105 expedicions porten una mitjana en dies laborals de 2.746 usuaris. 

La proposta consisteix en permetre que els autobusos de línea circulin pel carril que gira a la dreta i es 

col·loquin en primera línea de forma paral·lela al carril central. Un cop el semàfor es posi verd els 

autobusos de línea tindran preferència sobre el carril central i hauran avançat la resta de vehicles que 

esperen al semàfor. 

Per a poder encabir la zona de parada i espera dels autobusos és necessari desplaçar la cruïlla uns 

metres en sentit Cerdanyola del Vallès. Aquest desplaçament permetrà que els autobusos no aturin la 

circulació dels vehicles que giren sentit Ripollet i evitarà una confrontació entre els carrils centrals. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 249.477 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 263.945 € anuals. El 88% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 21.968 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

106%. 

A continuació es mostra el full 3 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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3. C-59, Palau-Solità i Plegamans 

L’àmbit d’estudi en el que es realitza la proposta d’actuació es localitza a la C-59, al pk. 9+500, a partir 

de la rotonda que uneix la variant de Palau-Solità i Plegamans amb l’antiga carretera C-59, actualment 

B-143. 

 

Figura 10. Localització de l’actuació a la C-59, Palau-Solità i Plegamans. 

 

Figura 11. Àmbit d’actuació a la C-59, Palau-Solità i Plegamans. 

Pel tram d’estudi en sentit Palau hi passen en dies laborals 68 expedicions. En particular, per aquest 

tram hi passen les línies de Oló – l’Estany – Moià – Caldes – Palau – Barcelona i Caldes – Palau – 

Barcelona, tant per autopista com per carretera. 

El número total d’usuaris de les tres línies en sentit Barcelona és de 2.501 usuaris al dia. És de suposar 

que no tots els usuaris passen pel tram d’estudi, però sí que es dóna una idea del nombre d’usuaris 

d’aquestes línies d’autobús i de la connexió que realitzen. 

Per a poder estalviar la circulació lenta dels autobusos que arriben a la rotonda des de Caldes en sentit 

Barcelona i Palau es proposa habilitar un carril exclusiu per a autobusos que comenci 300 metres 

abans d’arribar a la rotonda. Aquest carril es proposa que permeti entrar directament a la B-143 sense 

haver d’accedir a la mateixa rotonda. 

En definitiva, es proposa augmentar la calçada en 3,5 metres per a habilitar un carril d’aquesta mateixa 

amplada. 

Un cop arribat a la rotonda, aquest carril passaria per l’exterior de la mateixa per enllaçar directament 

amb la B-143, en la que s’hi entraria realitzant una incorporació amb un “cediu el pas”. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 641.212,64 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 52.504 € anuals. L’estalvi de temps 

dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 4.689 hores anuals. En aquest sentit, la relació 

entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 8%. 

A continuació es mostren els full 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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4. BV-1432, Granollers 

L’àmbit d’estudi del tram de la BV-1432 és el que se situa a l’entrada del terme municipal de Granollers 

fins al carrer que dóna accés al carrer Sant Ferran, on hi ha prevista la instal·lació d’una nova parada 

de bus. 

En particular, el tram en estudi és el que es localitza entre el pk 0+150 i el pk 0+600. La proposta de 

carril bus es realitza en sentit Granollers per millorar l’entrada dels autobusos, però l’afectació és sobre 

tota la via, donat que es desplacen tots els carrils de circulació. 

 

Figura 12. Localització de l’actuació a la BV-1432, Granollers. 

 

Figura 13. Àmbit d’actuació a la BV-1432, Granollers. 

El nombre d’expedicions que entren a Granollers per la BV-1432 és de 28 expedicions al dia (en dies 

laborables) i les línies es corresponen a Castellterçol – Caldes – Granollers i a la línia 3 dels 

transportes urbans de Lliçà d’Amunt. 

El total d’usuaris de les expedicions en sentit Granollers és de 557 usuaris al dia. 

La proposta d’actuació es realitza amb l’objectiu d’habilitar un carril bus en sentit Granollers que 

comença a la intersecció amb el carrer que dóna accés a al carrer de Sant Ferran i té una llargada de 

200 metres on hi ha prevista la construcció d’una parada d’autobús.. 

Per a incorporar el carril de circulació del carril bus es proposa fer més estrets els carrils existents i 

disminuir l’amplada dels vorals existents. 

D’aquesta manera, en els 200 metres de l’actuació, el carril bus té 3,5 metres, els tres carrils de 

circulació en tenen 3 cada un (un carril per sentit més un de gir a l’esquerra) i els vorals tenen 1 metre 

pel costat sud i 2 metres pel costat nord. 

A l’últim tram de l’actuació, el carril bus es converteix en un carril normal de circulació sentit Granollers, 

mentre que el carril que queda a l’esquerra és de gir a l’esquerra, amb la corresponent regulació 

semafòrica. 

En aquesta proposta, un dels aspectes més importants és que s’escurça el carril de gir a l’esquerra 

sentit Granollers per aprofitar l’espai per al carril bus. La reducció del carril de gir a l’esquerra es pot 

realitzar pel baix volum de vehicles que giren a l’esquerra en aquest tram de carretera. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 56.316 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 23.874 € anuals. El 74% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 1.671 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

42%. 

A continuació es mostren els fulls 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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5. BP-1503, Les Fonts – Terrassa 

L’àmbit d’estudi se situa a la BV-1503, entre el pk. 20+200 i el pk. 21+000. En aquesta actuació 

s’afecten els dos sentits de la circulació donat que, si bé el carril que es proposa és en sentit Terrassa, 

hi ha una afectació en els carrils de circulació en sentit Rubí. 

 

Figura 14. Localització de l’actuació a la BP-1503, Les Fonts – Terrassa. 

 

Figura 15. Àmbit d’actuació a la BP-1503, Les Fonts – Terrassa. 

Per la BV-1503 hi passa únicament la línia regular B8 del Grup Sarbus, la qual connecta Sant Quirze, 

Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès amb 18 expedicions per sentit i dia. 

En aquesta línia es realitzen 616 viatges en dies laborables de mitjana en ambdós sentits. Es considera 

que per sentit es realitzen la meitat de viatges, 313. 

Per altra banda, el percentatge de vehicles pesats en aquesta via és de 10% respecte la IMD total que 

és de 24.727 vehicles al dia. 

En particular, l’actuació que es du a terme es localitza entre la gasolinera i el tram en la que se situa la 

mitjana a l’entrada de Terrassa. 

La proposta d’actuació es realitza amb l’objectiu d’habilitar un tram de carril bus de 640 metres de 

llargada per a permetre que els autobusos i el transport de mercaderies avancin les cues existents a 

l’hora punta per entrar de forma de fluida al terme municipal de Terrassa. 

La proposta consisteix en canviar un carril de sentit de circulació. D’aquesta manera, la circulació en 

sentit Rubí passaria de tenir 2 carrils de circulació a tenir-ne 1 en el tram d’estudi (tal i com està 

configurat abans i després d’aquest mateix tram). Per altra banda, la circulació en sentit Terrassa 

passaria de tenir 1 únic carril de circulació a tenir-ne 2, el primer dedicat a autobusos i mercaderies i el 

segon per a la resta de vehicles. 

La proposta de circulació del carril de busos i mercaderies es realitza per la dreta donat que es 

considera que és preferible que els autobusos i els vehicles pesats circulin per la dreta. 

Per altra banda, si el gestor de la via ho creu convenient, es pot preveure la realització del carril bus-

mercaderies per l’esquerra (en el sentit de la circulació) amb la corresponent incorporació al final del 

tram d’estudi. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 54.342 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 32.208 € anuals. El 96% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 2.934 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

59%. 

En aquest estudi del balanç no s’ha inclòs el benefici sobre el transport de mercaderies per falta 

d’informació sobre les tones transportades. 

A continuació es mostren els fulls 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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6. BP-1503, Rubí 

L’àmbit d’estudi de l’actuació se situa a la BP-1503, a l’entrada nord de Rubí, entre el pk. 17+900 i el 

pk. 18+600. En particular l’actuació es localitza entre el carrer de Terrassa i l’Avinguda de les 

Olimpíades. L’actuació que es proposa es realitza en el sentit de circulació sud, d’entrada a Rubí. 

 

Figura 16. Localització de l’actuació a la BP-1503, Les Fonts – Rubí. 

 

Figura 17. Àmbit d’actuació a la BP-1503, Les Fonts – Rubí. 

Per la BV-1503 hi passa únicament la línia regular B8 del Grup Sarbus, la qual connecta Sant Quirze, 

Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès amb 18 expedicions per sentit i dia. 

En aquesta línia es realitzen una mitjana de 616 viatges en dies laborables (comptabilitzant ambdós 

sentits). Es considera que per sentit es realitzen la meitat de viatges, 313. 

Per altra banda, el percentatge de vehicles pesats en aquesta via és de quasi el 17% respecte la IMD 

total que és de 23.650 vehicles al dia. 

La proposta d’actuació consisteix en aprofitar un dels carrils de circulació de la BV-1503 sentit Rubí que 

hi ha a l’entrada de la ciutat. 

Aquest tram de dos carrils de circulació té una llargada de 650 metres i està precedit per un tram d’un 

únic carril de circulació i després del semàfor torna a tenir un únic carril. D’aquesta manera la presència 

dels dos carrils no justifica un augment de la capacitat de la via donat que aquesta ve donada per l’únic 

carril existent després del semàfor. 

El carril d’autobús i mercaderies que es proposa té una llargada de 400 metres i permet als autobusos i 

a les mercaderies a avançar als vehicles que estan parats al semàfor vermell. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 38.977 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 7.809 € anuals. El 80% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 587 hores 

anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 20%. 

A continuació es mostren els full 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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7. B-124, Sabadell 

El tram d’estudi de l’actuació és a la B-124 entre la rotonda existent al pk 2+000 i el pk 2+400. 

Per altra banda, l’actuació prevista a l’estudi informatiu és entre el pk 3+300 i el pk 6+500. 

 

Figura 18. Localització de l’actuació a la B-124, Sabadell. 

 

Figura 19. Àmbit d’actuació a la B-124, Sabadell. 

Entre Sabadell i Castellar del Vallès hi ha una extensa oferta de transport públic per carretera que es 

concreta en 74 expedicions per sentit (C1 i C3) amb un total de 2.715 usuaris en dia laborable. 

En el punt d’estudi en particular es realitzen tres propostes independents entre si. 

Dues propostes es realitzen per millorar l’accés a Sabadell i la tercera proposta és per a millorar la 

sortida dels autobusos. 

Proposta 1: 

En primer lloc, en el moment del començament de la rotonda al pk 2+000 que dóna accés a l’Avinguda 

de l’Alcalde Moix, es proposa eixamplar la calçada per la part esquerra (en sentit circulació Sabadell) 

per habilitar un carril bus en la banda dreta. 

Proposta 2: 

En segon lloc es proposa habilitar un carril bus en un dels laterals de la B-124 sentit Sabadell (abans 

de la rotonda) eliminant una línia d’aparcament. Aquest lateral es troba entre el pk 2+400 i el 2+100 

aproximadament.. 

Aquesta proposta ha de ser valorada conjuntament amb la priorització de la semaforització a les 

sortides i accessos de la calçada central. 

Proposta 3: 

Finalment, es realitza una proposta per facilitar la sortida de Sabadell per la B-124. Es proposa habilitar 

un espai per als autobusos en la unió dels dos carrils que circulen en sentit Castellar del Vallès. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 357.066 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 257.653 € anuals. El 89% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 21.720 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

72%. 

A continuació es mostren els full 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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8. N-150, Sabadell – Barberà del Vallès 

L’àmbit d’estudi de l’actuació es localitza a la carretera N-150 a l’entrada del terme municipal de 

Sabadell, provenint des de Barberà del Vallès. 

En particular, l’àmbit es localitza entre la Ronda de Pau Vila i el Passeig d’Espronceda, que 

corresponen al pk 8+700 i el pk 9+250 de la N-150, respectivament. 

 

Figura 20. Localització de l’actuació a la N-150, Sabadell. 

 

Figura 21. Àmbit d’estudi a la N-150, Sabadell. 

La principal oferta de transport públic és de connexió entre Sabadell i Barberà del Vallès, trajecte en el 

que l’empresa concessionària és el Grup Sarbus. 

Aquest és el tram d’estudi amb més expedicions dels punts estudiats en aquest document. En un dia 

laborable n’hi ha 135 expedicions per sentit, sumant 270 el total dels ambdós sentits. 

La mitjana de viatges que es realitzen en aquestes línies en dies laborables és de 6.979. 

En el tram d’estudi es proposa un carril bus per a millorar la circulació dels autobusos i limitar l’aturada 

de vehicles de forma irregular, fet impedeix la circulació adequada del transport col·lectiu. 

El carril bus que es planteja és en sentits diferents segons els diferents tram. Entre l’Avinguda 

Espronceda i el carrer de Fatjo el carril bus proposat és en sentit Sabadell centre. Per altra banda, 

entre el carrer Fatjo i el carrer de l’Església Romànica el carril bus és en sentit Barberà. Entre el carrer 

de l’Església Romànica i el carrer de Can Viloca torna a ser en sentit Sabadell i, finalment, entre el 

carrer de Can Viloca i el carrer de Ramón Berenguer IV el carril bus és en sentit Barberà del Vallès. 

  

Figura 22. Situació actual i proposta. Carrils exteriors de 3,5 metres d’amplada. Carril central de 3 metres. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 116.368 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 427.659 € anuals. El 86% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 34.895 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

368%. 

A continuació es mostren els full 2 i 3 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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9. Avinguda Eduard Toldrà (C-246a), Vilanova i la Geltrú 

L’àmbit d’estudi es localitza a l’Avinguda d’Eduard Toldrà corresponent a la C-246a al municipi de 

Vilanova i la Geltrú. 

En particular, l’àmbit d’estudi es localitza entre l’Avinguda del Garraf (Vilanova) i la Rambla del Garraf 

(via localitzada a Roquetes), dins del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 

Figura 23. Localització de l’actuació a l’Avinguda d’Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú. 

 

Figura 24. Àmbit d’actuació a l’Avinguda d’Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú. 

En el tram d’estudi passen en dies feiners 69 expedicions en cada sentit. La principal connexió és entre 

Vilanova i Sitges en la que hi ha 45 expedicions. 

El total de viatges que es realitzen entre les tres línies juntes és de 5.095 en dies feiners. No significa 

que tots els usuaris passen pel tram d’estudi però dóna una idea de la importància de les línies que 

s’estudien. 

Donada l’amplada dels vorals en els diferents punts existents, en gran part dels trams d’estudi s’han 

inclòs carrils bici ja que durant el treball de camp es van observar un elevat número de bicicletes que 

circulaven pel tram en qüestió. 

Per altra banda, depenent dels punts particulars del tram d’estudi, s’ha proposat el carril bus en un o 

altre sentit. El sentit escollit és principalment per permetre una millor arribada en els punts on es 

concentra major nombre de vehicles aturats en la cua. 

  

Figura 25. Situació actual i proposta de l’Avinguda d’Eduard Toldrà, 
entre la rotonda Ronda Europa i pont de la riera. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 86.858 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 143.542 € anuals. El 70% d’aquest 

resultat prové de l’estalvi de temps dels actuals usuaris de transport públic que es valora en 9.553 

hores anuals. En aquest sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 

165%. 

A continuació es mostren els full 2, 3 i 4 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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10.  Accessos UAB. Entrada al hub. 

L’àmbit d’actuació d’aquest punt se situa a la Ronda de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el 

tram que es mostra en les següents figures. 

 

Figura 26. Localització de l’actuació als accessos de la UAB d’entrada al hub. 

 

Figura 27. Àmbit d’actuació als accessos de la UAB d’entrada al hub. 

Els serveis de transport públic encara no estan en funcionament i només ho estaran quan s’executi la 

obra del hub. 

La previsió, però, és tenir 10 línies interurbanes que faran connexió al hub de la UAB. Està previst que 

circuli un autobús cada hora. Suposant 12 hores diàries, arribaran i sortiran del hub 120 expedicions 

d’autobusos al dia. 

No obstant, no està definit encara si totes les expedicions passaran pel punt d’estudi i, en particular, si 

necessitaran el gir a l’esquerra. Això dependrà de la ruta d’accés. 

La proposta consisteix en habilitar el gir a l’esquerra a la Ronda de la UAB. Aquest gir es proposa per 

donar accés al futur hub que tindrà accés des de la mateixa ronda. 

El gir a l’esquerra es proposa amb un semàfor que detecti la presència de l’autobús en el moment de 

l’arribada per posar-se verd. 

Amb aquesta proposta es pretén evitar que els autobusos hagin de circular fins la rotonda i hagin de fer 

dos “cedius el pas” donat que els podria suposar un retard acumulat important, sobretot en hores punta. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 115.820 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 20.353 € anuals. L’estalvi de temps 

dels actuals futurs usuaris de transport públic previstos es valora en 2.250 hores anuals. En aquest 

sentit, la relació entre els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 18%. 

A continuació es mostra el full 3 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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11.  Accessos UAB. Pont parc de l’Alba 

L’àmbit d’estudi se situa en un dels ponts d’accés a la Universitat Autònoma de Barcelona. En particular 

es localitza al nou pont situat al sud-oest que creua la AP-7 i la B-30. 

 

Figura 28. Localització de l’actuació als accessos de la UAB en el nou pont. 

 

Figura 29. Àmbit d’actuació als accessos de la UAB en el nou pont. 

L’oferta de transport públic dependrà de les rutes d’accés dels diferents serveis d’autobús que 

accediran al futur hub. 

La previsió és tenir 10 línies interurbanes que faran connexió al hub de la UAB. Està previst que circuli 

un autobús cada hora. Suposant 12 hores diàries, arribaran i sortiran del hub 120 expedicions 

d’autobusos al dia. 

No està definit, però, si totes les línies passaran pel pont de l’Alba. Serà en el moment de la posada en 

funcionament del servei quan es decidirà exactament aquesta ruta d’accés al hub. 

Actualment per aquest pont hi passa la L5 del servei d’autobús interior de la pròpia universitat. Aquesta 

línia connecta l’estació de Renfe amb diferents edificis del campus. El nombre d’expedicions (en dies 

laborals) és de 30 expedicions diàries. 

La proposta consisteix en habilitar dos carrils nous per a ús exclusiu d’autobusos en el tram del nou 

pont que connecta la UAB amb el parc de l’Alba. 

Aquest espai està reservat per al possible pas d’un futur tramvia. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de la proposta es valora en 65.816 €. 

A partir de l’avaluació social i ambiental s’obté un balanç positiu de 1.997 € anuals. L’estalvi de temps 

dels futurs usuaris de transport públic es valora en 375 hores anuals. En aquest sentit, la relació entre 

els beneficis obtinguts i la inversió de construcció és del 3%. 

A continuació es mostra el full 3 de la proposta realitzada en el punt d’estudi. 
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VII. Prioritat de les propostes d’actuació 

La presa de decisió sobre les actuacions a portar a terme i, sobretot, a prioritzar serà una tasca 

complexa en la que hi influiran diferents factors entre els que es troben el finançament, la coordinació 

entre administracions i els objectius polítics. 

Des de la redacció d’aquest estudi es realitza una proposta de programa d’actuació basada en 

l’avaluació de costos socials i ambientals i en el coneixement dels punts de proposta a partir de l’estudi 

realitzat i la valoració de les diferents alternatives d’actuació. 

El programa d’actuacions es realitza a partir de la relació entre l’impacte positiu de les mesures i el cost 

d’inversió i manteniment. 

 

Prioritat Tram d’actuació 
Cost d’inversió en 

€ (A) 
Benefici social i 

ambiental en € (B) 
Relació 

(B) / (A) en % 

1 
8. N-150, Sabadell – Barberà del Vallès 

(ambdós sentits) 
116.368 427.659 368% 

2 
9. Av. Eduard Toldrà, Vilanova i la 

Geltrú (ambdós sentits) 
86.858 143.542 165% 

3 
1. C-59, Mollet del Vallès 

(sentit Barcelona) 
250.721 288.266 115% 

4 
2. N-150 Ripollet 

(sentit Cerdanyola del Vallès) 
249.477 263.945 106% 

5 7. B-124, Sabadell 357.066 257.653 72% 

6 5. BP- 1503, Les Fonts – Terrassa 54.343 32.208 59% 

7 
4. BV-1432, Granollers 

(sentit Granollers) 
56.316 23.874 42% 

8 6. BP-1503, Rubí 38.977 7.809 20% 

9 
10. Accessos UAB, 

entrada HUB 
115.820 20.353 18% 

10 
3. C-59, Palau-Solità i Plegamans 

(sentit Barcelona) 
641.213 52.504 8% 

11 
11. Accessos UAB, pont del parc de 

l’Alba 
65.816 1.997 3% 

Taula 2. Proposta de priorització de les actuacions a portar a terme. 
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