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ANTECEDENTS
Filosofia de l’estudi i Objectius

La integració tarifària a l’RMB ha propiciat positivament el foment de la complementarietat del medi ferroviari amb l’autobús,
fent que les estacions passin a ser punts neuràlgics dels itineraris.

Filosofia de l estudi i Objectius

Per tal de garantir aquesta complementarietat dels servei i la funció nodal de les
estacions ferroviàries, cal analitzar:

• La oferta actual de serveis d’autobús que connectin amb estacions ferroviàries, ja
sigui en format de línies llançadores o altres tipologies.

EIXOS 
D’ANÀLISI

INFORMACIÓ A L’USUARI

• La informació que està disponible per part de l’usuari respecte als serveis de
connexió amb estacions ferroviàries.

• La demanda potencial dels diferents eixos ferroviaris i dels pols de mobilitat (nuclis
de població, polígons industrials i grans equipaments) propers a les estacionsde població, polígons industrials i grans equipaments) propers a les estacions
ferroviàries.

Així, el present estudi dóna continuïtat als treballs realitzats per l’ATM i per FGC sobre autobusos d’aportació a pols de
mobilitat (nuclis de població, polígons industrials i grans equipaments), emmarcant-se en plans sectorials amb àmbits
diferenciats:diferenciats:

• Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC)

• Pla Director de Mobilitat de l’RMB 2012 (PdM)

Els objectius bàsics del present estudi són:

• La formulació de propostes de millora de les actuals línies d’aportació

• El disseny i l’avaluació socioeconòmica i ambiental de noves línies d’autobús d’aportació

Els objectius bàsics del present estudi són:
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MARC METODOLÒGIC
Fluxograma de la metodologia

1 2 3 4 5 6

Diagnosi completa de l’estat actual Proposta i avaluació de les actuacions Recull de resultats

Fluxograma de la metodologia

Diagnosi dels 
autobusos 

d’aportació

Caracterització 
dels serveis 
d’aportació 

actuals

Avaluació 
ambiental de 
les propostes

Propostes 
d’actuacions

Avaluació 
econòmica i 
social de les 

propostes

Resum 
Executiu

1 2 3 4 5 6

• Objectius de cadascuna de elles:

1. Caracterització dels serveis d’aportació actuals: Estudiar quina és la situació dels autobusos d’aportació ja existents
a la RMB i a Catalunya, veure’n les seves principals característiques i analitzar les seves tipologies.

2. Diagnosi dels autobusos d’aportació: Elaborar la llista de principals actuacions a realitzar dins de la RMB. Per fer-ho,
s’apliquen criteris lògics en base a dades de poblacions i de polígons industrials (SIMAE), que donen lloc a una “long
list” de serveis d’aportació. Aquesta s’estudia cas per cas, i després de descartar els elements ben servits
actualment, es genera una “short list” d’àmbits concrets on actuar.

3 Propostes d’actuacions: Projectar en detall les millores proposades ja sigui una millora en una línia existent o una3. Propostes d’actuacions: Projectar en detall les millores proposades, ja sigui una millora en una línia existent o una
nova línia d’aportació.

4. Avaluació ambiental de les propostes: Per cada un dels serveis d’aportació on es proposen millores o nous serveis es
realitza un balanç energètic, d’emissions de contaminants i gasos efecte hivernacle.

5. Avaluació econòmica i social de les propostes: Per cada un dels nous serveis d’aportació o dels millorats es realitza5. Avaluació econòmica i social de les propostes: Per cada un dels nous serveis d aportació o dels millorats es realitza
una estimació econòmica de cada actuació, per a valorar el seu impacte econòmic i social.

6. Resum Executiu: Sinopsi dels resultats obtinguts, posant especial èmfasi en les propostes de millora,
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CARACTERITZACIÓ DELS SERVEIS D’APORTACIÓ ACTUALS
Definició dels serveis tipus actuals

De l’anàlisi dels serveis aportats per FGC i l’ATM se'n desprenen 2 tipus de serveis d’aportació diferents:

Autobús llançadora estricte Autobús interurbà amb parades prop d’estacions

Definició dels serveis tipus actuals

Les seves principals característiques són:

• Horari coordinat amb l’arribada i sortida de trens

ç p p p

Les seves principals característiques són:

• Horari no coordinat amb l’arribada i sortida de trens

• Recorregut curt de qualsevol tipus de recorregut (lineal,
circular, punt a punt)

• El servei es presenta com a llançadora: horaris de lectura
conjunta amb els dels trens, autobús esmentat a l’interior
del tren nom de l’autobús identificatiu

• Recorregut de mitja distància (més de 5 quilòmetres) tipus
lineal amb parades intermèdies

• El servei es presenta com a interurbà, sense relació amb el
ferrocarril

del tren, nom de l’autobús identificatiu

Alguns serveis representatius són els del Polígon Can Sant Joan
(Sant Cugat del Vallès) o el de Capellades.

Principal avantatge:

Alguns serveis representatius són els Sitges - Sant Pere de Ribes o
Castellar del Vallès - Sabadell.

Principals avantatges:

• Comoditat del servei:

− Directe, surt de l’estació i arriba al nucli desitjat

− Certesa de l’existència d’un autobús esperant quan el

• El servei és utilitzat per usuaris del ferrocarril però també per
d’altres persones

• Més demanda d’ús

Principals inconvenients:Certesa de l existència d un autobús esperant quan el
tren arriba (freqüència molt elevada)

Principal inconvenient:

• El servei necessita d’una alta demanda potencial per
presentar un bon funcionament

Principals inconvenients:

• Sense una elevada freqüència, dificultat per a ser usat
com a servei d’aportació

• Necessitat de molta informació prèvia per a realitzat el
viatge en mode tren + autobús o autobús + tren
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SELECCIÓ DELS ELEMENTS DE LA “LONG LIST”
Esquema metodològic generalEsquema metodològic general

í
Altres elements 

METODOLOGIA 
MUNICIPIS

METODOLOGIA 
POLÍGONS

METODOLOGIA 
ALTRES 

ELEMENTS
Per tal de proposar noves línies d’autobús d’aportació o
millorar les existents, cal seleccionar adequadament una
mostra de pols de mobilitat, susceptibles d’acollir aquests

i

PLANIFICACIÓ 
D’ORDRE 
SUPERIOR

M i i i  

Municipis RMB

A i  d  

Polígons 
industrials RMB

Elements sense 
i f i i 

generadors de 
mobilitat de 

l’RMB

serveis.

• La “long list” és una primera llista d’elements generadors
de mobilitat sense accés directe al ferrocarril:

– Municipis

PdM de l’RMB

+
Municipis sense
servei ferroviari

Municipis a la 

Agrupacions de 
polígons

Agrupacions de 
í

servei ferroviari 
allunyats del 

teixit urbà

Altres elements a 

– Polígons industrials

– Altres centres generadors de mobilitat (hospitals,
universitats, centres comercials...)

Aquesta llista ha estat inicialment generada a partir de

PTVC

Serveis Municipis a la 
“Long list” polígons a la 

“Long list”

Altres elements a 
la “Long list”

• Aquesta llista ha estat inicialment generada a partir de
filtres lògics de diverses bases de dades:

– Demanda potencial estimada

– Distància a les estacions de ferrocarril
Altres serveis 

proposats 
seleccionats

“Long list” inicial

“Long list”

– Serveis i freqüències dels trens a les estacions més
properes

• Finalment, la “long list” inicial s‘estén amb els municipis,
polígons i altres centres per als que es proposen
ll d l PdM d l’RMB i l PTVC

Altres serveis 
considerats

Long listllançadores al PdM de l’RMB i al PTVC .

• Una anàlisi més acurada dels elements de la “long list”
donarà lloc a la “short list”. Aquesta llista contindrà
informació detallada en vista a l’estudi d’una proposta
concreta d’autobús d’aportació. “Short list”
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SELECCIÓ DELS MUNICIPIS DE LA “LONG LIST” INICIAL
Esquema metodològic per a la selecció de municipisEsquema metodològic per a la selecció de municipis

164 municipis RMB
4 928 852 habitants

La “long list” de municipis representa
una etapa de selecció intermèdia de
poblacions que poden acollir en un

La presència d’un 
d’aquests serveis 

ferroviaris al municipi 
fa innecessari un 

autobús 
d’aportació

Rodalies FGC Metro Tramvia

4.928.852 habitants

FA
SE

 I

futur serveis d’aportació al ferrocarril.

Aquesta etapa resulta necessària
donat l’elevat nombre de municipis de
l’RMB (164), que fa recomanable
desenvolupar una primera etapa de d aportació.

descartant-se per a 
la fase següent

p p p
filtratge de candidats utilitzant criteris
lògics en dues fases:

• FASE I: Els municipis que disposen de
servei ferroviari (Rodalies, FGC,
Metro o Tramvia) no requereixen

88 municipis sense servei ferroviari
499.056 habitants

II
Metro o Tramvia) no requereixen
d’un autobús d’aportació. En total
són 76 municipis ja servits, i 88
municipis sense servei ferroviari que
cal continuar analitzant.

• FASE II: Els municipis que no

Factors definitoris dels 
criteris de selecció

Nombre 
d’habitants

Distància a 
l’estació

Nombre 
expedicions 

estacióFA
SE

 • FASE II: Els municipis que no
compleixen una sèrie de requisits
(nombre molt reduït d’habitants,
nuclis molt allunyats de les estacions
de ferrocarril, estacions properes
amb poc servei ferroviari) no són

30 municipis a la “Long List” inicial
354.302 habitants

atractius per a una línia
d’aportació. Per contra, 30
municipis són retinguts perquè
mereixen ser estudiats amb més
detall, i s’incorporen a la “long list”
inicial
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SELECCIÓ DELS MUNICIPIS DE LA “LONG LIST” INICIAL
Resultats: detall de la selecció de municipis

A: Població

Resultats: detall de la selecció de municipis
Criteris de selecció Resultats de la  selecció

• Ripollet
• Sant Pere de Ribes
• Castellar del Vallès
• Caldes de Montbui
• Canovelles
• Montornès del Vallès
• Palau-solità i Plegamans

200

250

és
 p

ro
pe

ra ABCriteri A: 
Població

• més de 10.000 habitants
• Palau-solità i Plegamans
• Badia del Vallès
•Lliçà d’Amunt
• Vallirana
• Corbera de Llobregat
•Argentona
• La Roca del Vallès100

150
de

 l’
es

ta
ci

ó 
m

é

C

• menys de 10 km a vol d’ocell
de l’estació més propera

• més de 50 expedicions per
dia

C it i B  
B: Oferta ferroviària
• Premià de Dalt
• Alella
• Vilassar de Dalt
• Matadepera
• Cervelló

0

50

/d
ia

  d
e 

tre
n 

dCriteri B: 
Oferta ferroviària

• més de 150 expedicions
ferroviàries per dia

• més de 5.000 habitants
• Sentmenat
• Tiana
• Polinyà
• Cabrils
• Teià

C:Altres particularitats

0
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Població de les ciutats

Ex
p/

Municipis NO seleccionats

Municipis seleccionats

més de 5.000 habitants
• menys de 10 km a vol d’ocell

de l’estació més propera

Criteri C: 
Altres particularitats C:Altres particularitats

• Lliçà de Vall
• Palafolls
• Arenys de Munt
• Sant Fost de Campsentelles
• Begues
• Sant Vicenç de Montalt

ll d l b t

Municipis seleccionatsAltres particularitats

• amb especificitats rellevants
(segona estació més
propera, especial
proximitat…)

• més de 5 000 habitants
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SELECCIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA “LONG LIST” INICIAL
Esquema metodològic per a la selecció de polígonsEsquema metodològic per a la selecció de polígons

701 polígons a la base SIMAE
Superfície mitjana: 23 Ha, superfície total: 15.988 Ha

La “long list” de polígons representa
una etapa de selecció intermèdia de
polígons que poden acollir en un futur

Procés d’agrupació de polígons (creació 
de zones industrials)

Superfície mitjana: 23 Ha, superfície total: 15.988 Ha

Per estudiar la demanda
de transport de les zones
industrials, cal agrupar els
polígons que siguin

serveis d’aportació al ferrocarril.

Aquesta etapa resulta necessària
donat l’elevat nombre de polígons
industrials de l’RMB (701), que fa
recomanable desenvolupar una de zones industrials) p g q g

confrontants i que per
tant, puguin generar
demanda conjunta

p
primera etapa de filtratge de
candidats utilitzant criteris lògics en
dues fases:

• AGRUPACIÓ DE POLÍGONS: Els 701
polígons esmentats corresponen a

389 agrupacions de polígons (plànol 2)
Superfície mitjana: 41 Ha, superfície total: 15.988 Ha

polígons esmentats corresponen a
entitats legals. En trobar-se molts
d’aquests polígons pròxims entre
ells, s’agreguen per considerar la
seva demanda potencial d’usuaris
conjunta.

Superfície 
del polígon

Distància a 
estació

Nombre 
expedicions 

estació
Factors definitoris dels 

criteris de selecció

• SELECCIÓ: El procés de filtratge
continua amb una anàlisi multicriteri
on s’avalua la idoneïtat de cada
polígon en base a 3 criteris:

L fí i

23 agrupacions de polígons a la “Long List”
Superfície mitjana: 283 Ha, superfície 

considerada: 6 512 Ha

– La seva superfície

– La distància a l’estació de tren
més propera

– El nombre d’expedicions diàries
ió

A D V A N C E D  L O G I S T I C S  G R O U P  
Barcelona · Madrid 9

Desplegament del PdM de l’RMB. 
Anàlisi de línies d’autobús d’aportació a les estacions ferroviàries 

Presentació final

considerada: 6.512 Had’aquesta estació



SELECCIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA “LONG LIST” INICIAL 
Agrupacions de polígons seleccionadesAgrupacions de polígons seleccionades

Les 23 agrupacions seleccionades es troben
repartides en alguns àmbits geogràfics concrets:

• L’Eix del Llobregat (A-2 i B-23): Port de
Barcelona - Zona Franca, Gran Via -
Pedrosa, Carretera del Mig, Fontsanta, El
Pla, Cimentera Quatre Camins, Sant Andreu
de la Barca Est, Sant Andreu de la Barcade la Barca Est, Sant Andreu de la Barca
Oest, Can Amat-Seat

• El curs de la B-30 (AP-7) i futura B-40:
Polígons de Rubí - Castellbisbal, Can Sant
Joan, Polígons Sud de Terrassa, Polígons Sudg g
de Sabadell, Pla de la Bruguera, La Granja

• Desembocadura del Besòs: Bon Pastor,
Tèrmica de Sant Adrià

• La zona de Granollers: Congost Oest• La zona de Granollers: Congost Oest,
Congost Est

• El corredor de la C-32 sud: Polígons de Sant
Boi, Polígons Gavà - Viladecans, Roquetes -
BarreresBarreres
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SELECCIÓ D’ALTRES ELEMENTS DE LA “LONG LIST” INICIAL
Definició dels criteris de seleccióDefinició dels criteris de selecció
El procés de conformació de la “long list” inicial d’estudi es completa, després d’incloure municipis i polígons industrials,
amb altres centres generadors de mobilitat: centres sanitaris, penitenciaris, comercials i universitaris.

E t di t
• Centres hospitalaris i mèdics
• Centres penitenciaris

Tipus de centre generador 
de mobilitat

Ubicació urbana
Presència de ferrocarril 

proper

• Centre

• Contorn
• Presència o absència

d’estació de ferrocarrilEstudiat

Seleccionat

Centres penitenciaris
• Centres comercials
• Campus i facultats universitaris

Tots Extrarradi Sense estació propera

• Contorn

• Extrarradi

d estació de ferrocarril
propera

• Altres mitjans de transport

Seleccionat Tots Extrarradi Sense estació propera

6 elements 
a la Long List

CENTRES HOSPITALARIS
– 31 centres estudiats
– 2 centres seleccionats: Can Ruti i

Hospital de Terrassa

CENTRES PENITENCIARIS
– 6 centres estudiats
– 2 centres seleccionars: Can Brians 

(I i II) i Quatre Camins

CENTRES COMERCIALS CAMPUS I FACULTATS UNIVERSITARISgCENTRES COMERCIALS
– 15 centres estudiats
– 2 centres seleccionats: Baricentro

i la Roca Village

CAMPUS I FACULTATS UNIVERSITARIS
– 19 centres estudiats
– Cap centre seleccionat
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EXTENSIÓ DE LA “LONG LIST”
Necessitat de l’extensió de la “long list” inicialNecessitat de l extensió de la long list  inicial

La “long list” considerada fins ara per als municipis i els polígons
es basa únicament i exclusivament en filtres lògics (per tant,
filtratge automàtic) aplicats a bases de dades.

EXTENSIÓ MUNICIPIS EXTENSIÓ POLÍGONS

En aquest filtratge automàtic, alguns municipis i/o polígons que
podrien acollir un servei d’autobús d’aportació poden haver
estat descartats.

En aquesta fase d’extensió se seleccionen de forma

Polígons 
del

PdM RMB

“Long 
list” 

inicial

“Long 
list” 

inicial

Serveis 
d’aportació

PTVC

particularitzada alguns municipis i polígons que mereixen ser
inclosos a la “long list” per a ser estudiats. Per a fer-ho, es prenen
dos documents de referència: El PTVC i el PdM de l’RMB.

• El PTVC inclou noves línies d’autobús interurbà, algunes de
les quals poden ser considerades com a d’aportació al M i i i  b  lí i   P lí  b  lí i   les quals poden ser considerades com a d aportació al
ferrocarril. Els municipis que en són servits són susceptibles
d’entrar a la “long list”

• El PdM de l’RMB inclou quins plans de mobilitat de polígons
industrials s’han efectuat. Els polígons que disposen d’un
Pla de Mobilitat Específic són susceptibles d’entrar a la

Municipis amb noves línies o 
millores no considerats a la 

“Long list” inicial

Polígons amb noves línies o 
millores no considerats a la 

“Long list” inicial

Pla de Mobilitat Específic són susceptibles d entrar a la
“long list”

Aquests elements (municipis i polígons) que incorporen el PTVC i
el PdM són estudiats des d’una òptica de viabilitat del servei per
tal de considerar la seva adició a la “long list”:

Selecció Selecció

• Població i/o treballadors associats a l’element

• Distància fins a una estació ferroviària i nombre
d’expedicions

• Trajecte allunyat de zones urbanes denses
Addició a la “Long List”
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EXTENSIÓ DE LA “LONG LIST”
Avaluació de serveis d’aportació a realitzar per corredors 

Corredor Via Població 
agrupada

Estació de 
referència

Distància 
màxima

Aparició
al PTVC Diagnòstic

Incorporat a 
“long list” 

estesa
La Garriga (o Granollers), L'Ametlla del

è ( ) i i i ( C-17 La Garriga 
( (

St. Feliu de Codines té accés complicat, més simple
i i i i i

Avaluació de serveis d aportació a realitzar per corredors 

Vallès (7.796 hab.), Bigues i Riells (8.191
hab.), Sant Feliu de Codines (5.620
hab.)

C 17
BP-1432
BV-1484

21.607 (o 
Granollers 

Canovelles)

18 km (o 
21 km) Sí si s'hi accedeix des de Caldes de Montbui. L'eix

Granollers - l'Ametlla - Bigues s'incorpora a la "long
list” estesa

Sí

Granollers, Lliçà d'Amunt (13.809 hab.,
"long list"), Sta. Eulàlia de Ronçana
(6.669 hab.), Bigues (8.191 hab.)

BV-1432
BV-1435 28.669 Granollers 

Canovelles 14,5 km No Eix amb una bona relació entre distància
recorreguda i població servida Sí

Llinars del Vallès Sant Antoni deLlinars del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor (5.532 hab.), Sant Pere de
Vilamajor (3.891 hab.), Cànoves (2.325
hab.)

BP-5107
BP-5109
BP-5107

11.748 Llinars del 
Vallès 12 km No Encara que sense excessiva població, eix a estudiar

i a incorporar a la "long list“ estesa Sí

Vilafranca del Penedès, Olèrdola
(3.375 hab.), Canyelles (4.005 hab.) C-15 7.280

Vilafranca 
del 

Penedès
8,5 km Sí Poca demanda agregada, problema comú al

Penedès No

Vilafranca del Penedès Avinyonet del Vilafranca Vilafranca del Penedès, Avinyonet del
Penedès (1.660 hab.), Olesa de
Bonesvalls (1.662 hab.)

N-340
BV-2411 3.322

Vilafranca 
del 

Penedès
16 km Sí Com al cas precedent, poca demanda agregada No

UAB - Martorell - Abrera - Esparreguera
- Collbató (3.971 hab.) A-2 3.971 Abrera 10 km Sí

Totes les poblacions disposen de servei ferroviari
excepte Collbató. Poca població en aquest
municipi.

No

C-58 Línia que, tot i unir un municipi sense servei ferroviari
b t ió d f il tà d

UAB - Castellar del Vallès Urbà
Sab.
B-124

22.626 UAB 15 km Sí
amb una estació de ferrocarril, no està pensada per
a ser utilitzada com a servei d’aportació al
ferrocarril. Les estacions de Sabadell són més
properes.

No

La resta de serveis d’aportació proposats al PTVC no inclosos ni a la “long list” inicial ni en aquesta taula han quedat descartats i no
s’han incorporat a la “long list” estesa. Els principals motius en són:p g p p

• Arribada a municipis petits, de poca o molt poca població i per tant, molt poca demanda potencial. Exemples: Terrassa -
Ullastrell, Terrassa - Rellinars. També és un problema comú al Penedès, on la creació d’eixos no genera demanda suficient

• Connexions de municipis amb estacions de ferrocarril més llunyanes que les òptimes. Es tracta de línies que no estan pensades
per a l’aportació al ferrocarril, com la UAB - Castellar del Vallès o UAB - Argentona - Mataró
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EXTENSIÓ DE LA “LONG LIST”
Municipis a afegir a la “long list”

Municipis que agreguen demanda a municipis de la “long list” inicial

Municipis a afegir a la long list

Municipis que, agregats en eixos, generen 
suficient demanda

Municipi Població Municipi 
d’associació Estació ferroviària Municipis Població Estació 

ferroviària

Sant Feliu de Codines 5.620 Caldes de Montbui Sabadell, Mollet o 
Granollers

Martorelles 4.905 Sant Fost de 
Campsentelles Mollet Sant Fost

Granollers - L’Ametlla del
Vallès - Bigues 15.987 Granollers 

Canovelles

Granollers - Lliçà d’Amunt 
- Santa Eulàlia de 21.042 Granollers 

CanovellesCampsentelles

Dosrius 4.869 Argentona Mataró

Ronçana - Bigues Canovelles

Llinars del Vallès - Sant 
Antoni de Vilamajor - Sant 
Pere de Vilamajor -
Cànoves

11.748 Llinars del 
Vallès

Vilanova del Vallès 4.459 Montornès del Vallès Montmeló

La Palma de Cervelló 3.828 Corbera de Llobregat Quatre Camins (o
Can Ros  o Pallejà)Can Ros, o Pallejà)

Després de l’anàlisi detallada dels diferents serveis proposats al PTVC, s’agreguen un total d’11 municipis que sumen 64.267
habitants (la “long list inicial sumava 30 municipis amb una població de 258.977 habitants).
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EXTENSIÓ DE LA “LONG LIST”
Comparativa amb els polígons proposats pel PdM de l’RMB

Elements del PdM considerats a la 
“long list” Elements PdM no considerats a la “long list” inicial

Comparativa amb els polígons proposats pel PdM de l RMB

Polígon P lí Motiu de la no- inclusió a la Afegit a la "long Polígon

El Pla

Santiga

Can Sant Joan

Polígon Motiu de la no inclusió a la 
"long list" inicial

Afegit a la long 
list” estesa

Gelida, Castellví de R, St Llorenç 
d’Hortons, St Esteve Sesrovires Considerada poca demanda Sí

Polígons N-340 (St Cugat Sesgarrigues, 
Avinyonet  Olèrdola  Vilafranca   Sta  Considerada poca demanda Sí

Po
líg

on
s

Terrassa

Pedrosa

Sabadell i Sant Quirze

St Andreu de la B. i Castellbisbal

Vilanova i la Geltrú

Avinyonet, Olèrdola, Vilafranca,  Sta. 
Margalida i els Monjos)

Considerada poca demanda Sí

Viladecavalls Localitat amb ferrocarril Sí

Granollers, Canovelles, Les Franqueses Considerada poca demanda Sí
Vilanova i la Geltrú

Zona Franca ZAL

Montmeló, Parets i Montornès del Vallès

P.I. Baix Vallès Martorelles, St Fost, Mollet)

Rubí (zona sud) i Castellbisbal

Palau-solità i Plegamans i Polinyà Considerada poca demanda Sí

La Garriga, l'Ametlla i el Figaró Considerada poca demanda Sí

Sant Celoni i Gualba Considerada poca demanda Sí
( )

Almeda, Carretera del Mig i Famades

Altres nuclis de mobilitat

Argentona i Mataró Considerada poca demanda Sí

Altres nuclis de mobilitat Motiu de la no- inclusió a la 
“long list” inicial

Afegit a la "long 
list” estesa

Ci t t d  l  J tí i Z  b Sí

A
ltr

es Can Ruti

Intercanviador de Quatre Camins

Ciutat de la Justícia Zona urbana Sí

Aeroport del Prat Té parada de ferrocarril Sí

UAB Té parada de ferrocarril Sí

H it l d  G ll Z  b Sí
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ELEMENTS DE LA “LONG LIST” FINAL
Elements que conformen la “long list”

Municipis

Elements que conformen la long list

• Ripollet,
• Sant Pere de Ribes

Polígons Altres elements

• Sant Pere de Ribes
• Castellar del Vallès
• Caldes de Montbui
• Canovelles
• Montornès del Vallès
• Palau-solità i Plegamans
• Badia del Vallès
• Lliçà d’Amunt
• Vallirana

• Port de Barcelona - Zona Franca
• Can Amat - SEAT
• Polígons de Rubí i Castellbisbal est
• Santiga
• Sant Andreu de la Barca Oest
• Can Sant Joan

g 
lis

t”
 in

ic
ia

l

• Vallirana
• Corbera de Llobregat
• Argentona
• La Roca del Vallès
• Premià de Dalt
• Alella
• Vilassar de Dalt
• Matadepera
• Cervelló

• Polígons de Sant Boi
• Congost oest
• Gran Via - Pedrosa
• Polígons Sud de Terrassa
• Polígons Gavà - Viladecans
• Pla de la Bruguera
• Carretera del Mig

í

• Centre Penitenciari Can Brians 1 i 2
• Centre Penitenciari Quatre Camins
• Hospital de Can Ruti
• Hospital de Terrassa
• Baricentro

“L
on

g • Cervelló
• Sentmenat
• Tiana
• Polinyà
• Cabrils
• Teià
• Lliçà de Vall
• Palafolls
• Arenys de Munt

• Polígons sud de Sabadell
• Roquetes - Barreres
• Bon Pastor
• Cimentera Quatre Camins
• El Pla
• Sant Andreu de la Barca Est i Castellbisbal
• Fontsanta

è i ià

Baricentro
• La Roca Village

• Arenys de Munt
• Sant Fost de Campsentelles
• Begues
• Sant Vicenç de Montalt
• Torrelles de Llobregat

• Tèrmica de Sant Adrià
• Congost oest
• La Granja

• Bigues i Riells
L’A tll d l V llè • Polígons de l’Ametlla, La Garriga i el Figaró

TOTAL: 41 
municipis

TOTAL: 31 
Zones Ind.

TOTAL: 10 
altres 

elements

Ex
te

ns
ió

 d
e 

la
“l

on
g 

lis
t”

• L’Ametlla del Vallès
• Santa Eulàlia de Ronçana
• Sant Feliu de Codines
• Sant Antoni de Vilamajor
• Martorelles
• Dosrius
• Vilanova del Vallès
• Sant Pere de Vilamajor

Cà i S lú

g , g g
• Polígons de Palau-solità i Polinyà
• Polígons de Granollers, Canovelles, Les Franqueses
• Polígons N-340
• Polígons de Gelida i Castellví de Rosanes
• Polígons de Viladecavalls
• Polígons de Sant Celoni i Gualba
• Polígons d’Argentona i Mataró

• Ciutat de la Justícia
• Aeroport del Prat
• UAB
• Hospital de Granollers
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• Cànoves i Samalús
• La Palma de Cervelló



ESTAT D’AVANÇAMENT ACTUAL: OBTENCIÓ DE LA “SHORT LIST”
Metodologia de selecció dels elements de la “short list” (I/II)Metodologia de selecció dels elements de la short list  (I/II)

La “long list” obtinguda conté tots els elements generadors de

FASE I:
“Long list”

La long list obtinguda conté tots els elements generadors de
mobilitat que podrien acollir un servei d’autobús d’aportació.

Aquesta llista és tractada fins obtenir una “short list” d’actuacions
de millora. Aquesta llista curta d’actuacions es crea a partir dels
dèficits que s’observin a la “long list”.

Distància  
a estació

Oferta 
desenv.

Patró de
demandaFA

SE
 I

En una primera fase es descarten diversos elements:

• Per presentar una molt reduïda distància a una estació
ferroviària, realitzable a peu i/o en bicicleta, encara que
sigui d’un altre municipi:

– Canovelles (propera a Granollers-Canovelles)

– Badia del Vallès (propera a Barberà del Vallès)

• Per trobar-se dins d’un eix on hi ha hagut un recent
desenvolupament del transport públic (línia de la Vall del
Tenes):

“Pre-short list”

II Tenes):

– Bigues i Riells

– Santa Eulàlia de Ronçana

• Per tenir una demanda estacional, irregular o insuficient:

Oferta 
existent

FA
SE

 Demanda 
suficient

Projectes 
ATM

– L’Ametlla del Vallès (un cop descartat Bigues i Riells)

– Tots els “altres elements generadors de mobilitat” 
diferents de polígons industrials i municipis“Short list”
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ESTAT D’AVANÇAMENT ACTUAL: OBTENCIÓ DE LA “SHORT LIST”
Metodologia de selecció dels elements de la “short list” (II/II)

“Long list”

Metodologia de selecció dels elements de la short list  (II/II)

La “short list” d’actuacions s’obté després d’un darrer filtratge de

FASE II:

Distància  
a estació

Oferta 
desenv.

Patró de
demanda

la “pre-short list”, en què s’analitza la viabilitat de la implantació
del servei proposat. Els factors analitzats són dos:

• Anàlisi de l’oferta existent. Els actuals serveis d’aportació
han mostrat en general característiques bastant o molt
satisfactòries. Allà on l’estat actual dels busos d’aportació
é b i t ió l tà i

FA
SE

 I

és bo no es requereix cap actuació suplementària.

• Anàlisi de demanda. Alguns municipis de la “long list”
només arribaven a generar demanda suficient si
s’associaven amb d’altres municipis de la seva rodalia. Si
aquests ja es troben ben servits per l’oferta actual, els
primers no en generen prou per si sols per justificar una

“Pre-short list”
primers no en generen prou per si sols per justificar una
intervenció.

La demanda de cada element s’ha calculat tenint en
compte les seves relacions amb les totes poblacions
travessades per la línia de ferrocarril amb la qual es vol
connectar S’ha utilitzat l’EMO’01 i quan l’increment deII connectar. S ha utilitzat l EMO 01 i quan l increment de
població ho ha aconsellat, la EMQ’06 amb els filtres
pertinents.

• L’ATM ja té un llistat de projectes estudiats i aprovats amb
voluntat d’implantació. Es considera que la “short list” no
ha d’incloure aquests elements ja estudiats

Oferta 
existent

FA
SE

 Demanda 
suficient

Projectes 
ATM

“Short list”

ha d incloure aquests elements ja estudiats.

El resultat d’aquesta etapa és la “short list” d’actuacions a
estudiar en detall.
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ELEMENTS DE LA “SHORT LIST” FINAL
Elements que conformen la “short list”Elements que conformen la short list

“Short list”

Localització Estació de connexió

Polígons industrials de Palau-solità i Plegamans Mollet Santa Rosa (R3)

Polígons industrials de Polinyà Mollet Santa Rosa (R3)

Polígons industrials del corredor de la N-340 Vilafranca del Penedès (R4)

Polígons industrials de Mataró i Barri del Cros Mataró (R1)

Polígons industrials de Sant Celoni i Gualba Sant Celoni (R2)

íLínia Sitges – Sant Pere de Ribes Sitges (R2)

Línia Sabadell – Sentmenat Sabadell Centre (R4)

En aquesta llista no es recullen els projectes ja estudiats i en vies de ser posats en funcionament per L’ATM. Aquests projectes són:

• La millora del servei de la llançadora que uneix l’estació de Sant Joan dels FGC amb la zona industrial de Vallsolana, del
polígon Can Sant Joan. La posada en funcionament d’aquesta millora es va produir el maig de 2010.

• Línia dels polígons de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. Aquesta línia unirà les estacions de Castellbisbal (RENFE, línies
R4 i R7) amb l’estació d’El Palau (FGC, línies S4, S8, R5, R6), efectuant un recorregut que donarà servei als polígons Industrials
situats entre aquestes dues localitats, al marge dret del riu Llobregat.

• La millora dels accessos a l’Intercanviador de Quatre Camins i la reforma del nus viari situat en aquest punt. Aquesta
actuació , que depèn del Ministeri de Foment, permetria que els autobusos interurbans accedissin amb més facilitat a
l’intercanviador de FGC.

• La nova llançadora, ja en funcionament, que connecta l’Hospital de Can Ruti amb l’estació de Metro de Badalona Pompeu
Fabra (BD6)
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PROPOSTA D’ACTUACIONS
Les actuacions de millora s’agrupen en tres eixos

Es proposen millores dividides en tres eixos diferenciats:

Creació de noves línies Millores de serveis existents

Les actuacions de millora s agrupen en tres eixos

Creació de noves línies
Es proposa la creació de 6 noves
línies d’aportació, mixtes en quant
a usos: polígons industrials, nuclis
urbans aïllats, hospitals, centres
comercials...

Millores de serveis existents
Es proposa la millora o adequació d’una
sèrie de línies d’aportació que podrien
donar un servei de més qualitat després
de realitzar-hi petites intervencions

St Pere de Ribes Sitges: Fi ar na

PROPOSTES
DE 

MILLORA

- St. Pere de Ribes – Sitges: Fixar una
parada a la estació de Sitges

- Sentmenat – Sabadell: L’itinerari actual
no circula per cap estació ferroviària,
per això es proposa una nova parada a
l’estació de Sabadell Centre

ó

MILLORA DE LA INFORMACIÓ

l estació de Sabadell Centre.

Millora de la informació
• Informació prèvia al desplaçament: Es proposa que estigui disponible via web la informació referent al recorregut, punts de

parada i intercanvi així com calendari i horaris dels serveis.

Un bon exemple d’actuació recent que va en aquesta direcció es la creació del router del transport públic de Catalunya que
ha realitzat la Generalitat de Catalunya, permetent als usuaris planificar els seus viatges intermodals.

• Informació durant el desplaçament: S’ha de millorar la informació durant el desplaçament a 3 nivells
• Punts de parada: Exhibició dels horaris del ferrocarril i l’autobús
• A l’interior de l’autobús i dels trens: Indicació dels punts d’intercanvi modal senyalant el nom d e les línies amb les que es

connecta.
• Itineraris de connexió: indicació clara d’aquests itineraris mitjançant plànols i senyalització a la via pública
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PROPOSTA D’ACTUACIONS
Millores en serveis existents i creació de noves línies d’aportacióMillores en serveis existents i creació de noves línies d aportació

Sant Pere de Ribes Sitges Millora de la

Millores en serveis existentsNoves línies d’aportació

Línia de Palau solità i polígons fins Mollet• Informació prèvia al desplaçament Millora

Millora de la informació

• Sant Pere de Ribes - Sitges. Millora de la
connexió entre la parada d’autobús i
l’estació ferroviària per facilitar el canvi
modal en aquest punt.

• Sentmenat - Sabadell. L’autobús interurbà
efectua un recorregut que no passa prop

• Línia de Palau-solità i polígons fins Mollet
Santa Rosa i l’Hospital Comarcal de Mollet.
Línia entre Palau i el nou hospital de Mollet
del Vallès i l’estació de Mollet Santa Rosa.

• Línia de Polinyà i polígons fins a Mollet. Línia
entre els polígons i l’estació de Mollet Santa

• Informació prèvia al desplaçament. Millora
de la informació que els usuaris reben
mitjançant Internet i telèfon abans del seu
desplaçament. Es detecta especialment
una mancança d’informació sobre els
transbordaments i com efectuar-los.

efectua un recorregut que no passa prop
de cap de les estacions de Sabadell. Es
proposa un canvi en el recorregut per tal
que els autobusos efectuïn parada al
davant de l’estació Sabadell Centre.

entre els polígons i l estació de Mollet Santa
Rosa.

• Línia polígons Mataró, Argentona i Cabrera
de Mar. Enllaç directe dels polígons i el barri
del Cros amb l’estació de Mataró.

• Informació durant el desplaçament. Millora
de la retolació d’estacions i parades per tal
de dirigir correctament els usuaris que
realitzen un transbordament. També és
necessària una millora de la retolació a
l’interior dels vehicles, ja sigui trens o

• Línia polígons N-340 Vilafranca-Avinyonet
del Penedès. Recorregut lineal partint de
l’Estació de Vilafranca i arribant fins a
Avinyonet.

• Línia polígons N-340 Vilafranca-Els Monjos

autobusos.

Línia polígons N 340 Vilafranca Els Monjos.
Recorregut entre l’estació de Vilafranca i
els polígons dels Monjos.

• Línia polígons Sant Celoni i Gualba. Línia
pels polígons industrials situats al corredor
de la C-35 entre St. Celoni i Gualba, així

Totes les noves línies i millores proposades es poden trobar als plànols 10 a 12 

L’actual parada terminal de la línia entre St Pere de Ribes i 
Sitges es realitza a més de 300 m de l’estació

,
com el barri de Pont Trencat i Moixergues
(Santa Maria de Palautordera).

Exemple d’informació multimodal: pantalla preparada per 
rebre dades del servei d’autobús a l’interior d’una estació 

ferroviària
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PROPOSTA D’ACTUACIONS
Millora de la informació a l’usuari

• Incentiva l’ús del transport públic front al vehicle privat, especialment en aquells itineraris amb intercanvi modal.

• Beneficia als operadors d’autobús i ferroviaris al potenciar la intermodalitat i incentivar l’ús dels transports públics.
Avantatges

Millora de la informació a l usuari

Mesures 
globals

• Homogeneïtzació de la imatge corporativa de les parades i el material mòbil de la segona corona de l’ATM (de
forma similar als autobusos de l’EMT), que donaria sensació d’acolliment i de seguretat als usuaris.

• Definició d’una nomenclatura lògica per als números de línies d’autobús, integrant-hi tots els operadors, que
ajudaria a visualitzar la continuïtat de la xarxa de transport públic.

• Potenciació del router de transport públic de Catalunya posat en marxa per la Generalitat de Catalunya el mes

Informació prèvia Informació durant el desplaçament

A l’i t i d l’ t bú

Mesures 
particulars

• Potenciació del router de transport públic de Catalunya posat en marxa per la Generalitat de Catalunya el mes
de juliol de 2010.

• Informació gràfica d’itinerari, parades, correspondències
de l’autobús i itinerari detallat de correspondència
autobús-tren.

• Informació d’horaris i correspondències
• Enllaç als horaris de les estacions de tren que

• A l’interior de l’autobús
- Informació gràfica: esquema de la línia, parades,

correspondències amb el tren
- Informació dinàmica spbre parades i correspondències

• A les parades d’autobús amb correspondència
I f ió àfi d’h i iti i dA

ut
ob

ús

Enllaç als horaris de les estacions de tren que
corresponguin.

Informació gráfica: Esq ema de la línia ferro iària

- Informació gràfica d’horari, itinerari, parades,
correspondències de l’autobús i itinerari detallat de
correspondència autobús-tren.

• A l’interior del tren
- Informació gràfica: esquema de la línia, estacions,

A

• Informació gráfica: Esquema de la línia ferroviària,
estacions correspondències amb autobusos

• Informació d’horaris i correspondències
• Enllaç als horaris de les línies d’autobús que corresponguin

a cada estació.

g q , ,
correspondències amb autobusos

- Informació dinàmica spbre parades i correspondències
• A les estacions de tren

- Informació gràfica d’horari, itinerari, estacions,
correspondències del tren i itinerari detallat de
correspondència autobús tren

Tr
en
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correspondència autobús-tren.



PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Palau-solità i polígons  Mollet Santa Rosa  Hospital de Mollet Palau-solità i polígons, Mollet Santa Rosa, Hospital de Mollet 

Situació actual i antecedents
• La població de Palau-solità i Plegamans disposa d’una bona connexió amb transport públic

fins a Sabadell i també a Barcelona via Santa Perpètua de Mogoda.
Des de setembre de 2010 el n cli rbà disposa de conne ió amb Mollet del Vallès i amb el no

Palau-solità i Plegamans

• Des de setembre de 2010 el nucli urbà disposa de connexió amb Mollet del Vallès i amb el nou
Hospital Comarcal de Mollet (hospital de referència dels habitants de Palau-solità) però els
temps de recorregut entre el municipi i les estacions de Mollet son poc atractius.

• D’altra banda, els nombrosos polígons industrials de Palau-solità es troben desigualment servits
pel transport públic, i en tot cas connectats amb Sabadell i no amb Mollet del Vallès.

Itinerari proposatItinerari proposat
• Per solucionar aquests dèficits es proposa la la reconversió global de la línia que connecta

amb l’hospital que uneixi successivament el nucli consolidat de població de Palau, els seus
polígons industrials, l’estació de Mollet Santa Rosa de la línia R3 de Rodalies de Catalunya i el
nou Hospital de Mollet.

• Per tal de millorar el servei als polígons, es proposa que el recorregut utilitzi la carretera C-59 i
les seves calçades laterals, passant només de forma parcial per l’interior dels polígons
industrials. Per tal de prestar una velocitat comercial atractiva es planteja un nombre reduït de
parades.

• Cal destacar que l’entrada a Mollet del Vallès es realitza per un pas a nivell amb barreres per
travessar la via, mentre que a la sortida s’evita aquest punt conflictiu, presentant una parada
a 140 m de l’estació de Mollet Santa Rosa.

Altres alternatives
• Es plantegen 3 alternatives de recorregut per dins del nucli urbà de Mollet presentant parada

a 140 m de l’estació de Mollet Santa Rosa.
• Es planteja 1 alternativa de recorregut pel nucli urbà de Mollet que presenta parada davant

de l’estació de M Santa Rosa però que incrementa el seu recorregut en un 10%

Mollet 
del Vallès

Hospital 
Comarcal 
d  M ll t de l estació de M. Santa Rosa però que incrementa el seu recorregut en un 10%.

• Es plantegen 2 alternatives de recorregut pel nucli urbà de Mollet presentant parada davant
de les estacions de M. Santa Rosa i M. Sant Fost incrementant la demanda potencial en un
10% i el recorregut en un 20%.

Mollet Santa Rosa

de Mollet

Aquesta línia estava proposada al Pla de Mobilitat Específic d’aquests polígons
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Mollet Santa Rosa



PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Polinyà i polígons fins a l’estació de Mollet Santa RosaPolinyà i polígons fins a l estació de Mollet Santa Rosa

Situació actual i antecedents

• El transport públic disponible des de Polinyà i els
seus polígons industrials s’encamina cap a la
ciutat de Sabadell, la més propera a Polinyà.

• Amb tot, una connexió amb la també propera
ciutat de Mollet del Vallès i les seves línies de
ferrocarril augmentaria en gran mesura el
ventall d’opcions per accedir a Polinyà i als seus
polígons industrials.

Polinyà

p g

Itinerari proposat

• Es proposa una línia amb origen al nucli urbà de
Polinyà, circulant inicialment de forma paral·lela
a la carretera B 142 El recorregut utilitza després

Mollet del Vallès

a la carretera B-142. El recorregut utilitza després
aquesta carretera per travessar els polígons
industrials de forma més ràpida i arribar a la
carretera B-140. Posteriorment es busca
l’entrada a Mollet per l’eix de la C-59.

• Per entrar a Mollet és indispensable franquejar
un pas a nivell amb les vies del tren, equipat de
barreres. Un cop traspassat, la línia que es
proposa es dirigeix a l’estació de Mollet Santa
Rosa, evitant en la mesura del possible entrar a
l’interior de l’entramat urbà de Mollet del Vallès.

Mollet Santa Rosa (R3)

Sta. Perpètua de Mogoda

Aquesta línia estava proposada al Pla de Mobilitat Específic d’aquests polígons
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PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Barri del Cros d’Argentona  Centre Comercial de Cabrera i MataróBarri del Cros d Argentona, Centre Comercial de Cabrera i Mataró

Situació actual i antecedents

• Fins a inicis de 2010 una línia d’autobús urbà de
Mataró servia els polígons de la ciutat, els aquí grafiats
i d’altres polígons més al nord. La línia es va suprimir
per falta de demanda.

Itinerari proposat

• Es proposa una línia que doni servei no només als
polígons del sud de Mataró, sinó també al veïnat del
Cros d’Argentona i als seus polígons propers, així com

Mataró

Cros d Argentona i als seus polígons propers, així com
al Centre Comercial Carrefour de Cabrera de Mar.

• Aquesta morfologia de recorregut circula prop
d’àrees en desenvolupament i on al futur caldria
reforçar l’oferta de transport públic. Concretament, al
barri del Cros i a la façana marítima sud-oest de
Mataró.

Mataró (R1)

El Cros
(Argentona)

Mataró.

• Es recomana que la línia a la seva entrada a Mataró
discorri pel litoral fins al Port, accedint a l’estació pel
pas subterrani.

• També es planteja que la línia discorri de forma
circular en els dos sentits de la marxa.

Altres alternatives

• Es proposen dues alternatives al recorregut proposat
per arribar fins a l’estació, depenent del grau
d’entrada al nucli de Mataró:

Entrada fins la rotonda de l’aparcament de
Centre Comercial 
(Cabrera de Mar)

– Entrada fins la rotonda de l’aparcament de
Rodalies

– Entrada al nucli urbà amb parada a l’Avinguda
Barceló

• S’estudia la connexió fins a l’estació de Cabrera-
Vilassar de Mar però el balanç socioeconòmic de la

L’EAMG de l’ampliació del comerç Bricodepot a Cabrera de Mar inclou el desenvolupament 
d’una nova línia que connecta l’estació de Mataró amb el Centre Comercial
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prolongació aconsella no realitzar-la.



PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Avinyonet del Penedès i polígons fins a VilafrancaAvinyonet del Penedès i polígons fins a Vilafranca

Aquesta línia estava 
proposada al Pla de 

Mobilitat Específic 

Avinyonet del Penedès

Vilafranca del Penedès

p
d’aquests polígons i 
al Pla de Mobilitat 

Urbana de 
Vilafranca

Situació actual i antecedents

Vilafranca del Penedès

Situació actual i antecedents

• L’actual servei als polígons industrials del nord-est de Vilafranca és millorable, donat que les línies interurbanes existents no penetren a l’interior
dels polígons, sinó que efectuen parades al llarg de la N-340.

• El PME d’aquests polígons preveu la creació d’una llançadora que els connecti al servei ferroviari de Vilafranca del Penedès. El PMU de
Vilafranca del Penedès proposa una línia interurbana amb trams urbans per servir aquests polígons.

Itinerari proposat

• El corredor definit per la N-340 és la via de pas obligat per l’autobús, que hauria d’efectuar recorreguts interns pels polígons, tot intentant no
fer disminuir la velocitat comercial més enllà del que sigui estrictament necessari.

• Al final del recorregut, es proposa donar servei al municipi d’Avinyonet del Penedès, lligant-lo efectivament al ferrocarril.
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PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Els Monjos i polígons fins a VilafrancaEls Monjos i polígons fins a Vilafranca

Vilafranca del Penedès
Situació actual i antecedents

• Com al cas de la zona nord-est, l’actual servei
als polígons industrials del sud-oest de

Vilafranca 
del Penedès

Vilafranca és millorable, donat que les línies
interurbanes existents no penetren a l’interior
dels polígons, sinó que efectuen parades al
llarg de la N-340.

• El PME d’aquests polígons (realitzat
conjuntament amb els de la zona nord)j )
preveu la creació d’una llançadora que els
connecti al servei ferroviari de Vilafranca del
Penedès. El PMU de Vilafranca del Penedès
proposa una línia interurbana amb trams
urbans per servir aquests polígons.

Itinerari proposat

• Es proposa un recorregut en lleugera ziga-
zaga per tal de donar un bon servei als
polígons. Tanmateix, s’eviten les llargues voltes
per guanyar en velocitat comercial

Els Monjos
per guanyar en velocitat comercial.

• El recorregut per Vilafranca és molt urbà, però
necessari per arribar fins a l’estació.

• El recorregut urbà per l’interior de Vilafranca
pot atreure més passatgers.

El t t bé t b l’ t ió

Els Monjos

• El recorregut també connecta amb l’estació
de Els Monjos, per tal d’optimitzar el recorregut
fins als polígons dels Monjos de les persones
que provenen del sud de la línia ferroviària R4.

Aquesta línia estava proposada al Pla de Mobilitat Específic d’aquests polígons i 
al Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca
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PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Polígons Sant Celoni i GualbaPolígons Sant Celoni i Gualba

Situació inicial i antecedents

• La zona dels polígons industrials de Sant
Celoni i de Gualba és una de les principals

Gualba (R2)

zones receptores de mà d’obra de la RMB,
tal i com s’explicita al PdM.

• L’autobús urbà de Sant Celoni no cobreix
adequadament aquests polígons, i tampoc
ho fan les línies interurbanes.

Itinerari proposat

• La carretera C-35 és l’eix vertebrador de la
zona, i la via indiscutible per a un autobús.
Tanmateix, el seu recorregut és més proper
als polígons quan això és possibleals polígons, quan això és possible.

• El recorregut proposat també dona servei a
dos nuclis de població amb poc servei de
transport: Pont Trencat i Moixergues
(pertanyents a Santa Maria de
Palautordera) i Gualba de Baix (Gualba).

Sant Celoni

També serveix el nou centre comercial situat
al sud de Sant Celoni.

• Cal destacar la necessitat dels viatgers de
travessar la C-35 a peu per accedir a
l’autobús en alguns punts.

L’ é l’ t ió d G lb f ilit l

Sant Celoni (R2)

• L’accés a l’estació de Gualba facilita la
comunicació ferroviària dels polígons del
nord de l’àmbit.Pont Trencat i Moixergues

(Sta. Maria Palautordera)
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PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Actuacions complementàries a les travesseres urbanesActuacions complementàries a les travesseres urbanes

Per a aquelles parades que s’ubiquin en travesseres urbanes d’àmbits periurbans tals que per accedir-hi s’hagi de creuar aquesta
via, es recomana que:

1. S’ubiquin les parades a prop de passos a diferent nivell (inferiors o superiors) destinats al pas
de vianants.

Un bon exemple d’aquesta pràctica és la parada de la carretera C-59, que al seu pas pel
polígon industrial de Bernades Subirà a Palau-solità i Plegamans disposa d’un pas superior.
També es localitza un pas inferior a la C-35 a la parada ubicada a la intersecció amb el

2. Si no existeixen passos a diferent nivell a les immediacions
de les parades es recomana realitzar actuacions sobre
la via amb l’objectiu de millorar la seguretat viària dels
vianants, mitjançant:

p p
carrer de la Indústria.

Mitjanes de refugi a la calçada 

Pas superior

, j ç

• Implementació de passos de vianants a nivell

• Creació de mitjanes de refugi a la calçada, obligant
als vehicles a variar la trajectòria amb l’objectiu de
reduir la seva velocitat i facilitant el creuament en 2

t t d l i tetapes per part dels vianants

• Reducció de l’amplada dels carrils de la calçada
amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles

• Incorporació de senyalització horitzontal (acabat
cromàtic amb textura que contrasti amb la calçada,q ç ,
senyal de pas de vianants, ...) i/o vertical (senyal de
pas de vianants reflectant o lluminós, abalisament, ...)

• Instal·lació de semàfors amb polsador per facilitar el
pas de vianants afectant de manera mínima al flux
vehicular Senyalització vertical: 

abalisament
Senyalització horitzontal: 

b t àti  b t t
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PROPOSTA DE NOVES LÍNIES D’APORTACIÓ
Valoració global de les propostesValoració global de les propostes

Representació esquemàtica de les 6 noves línies proposades i les seves 
principals característiques

El diàmetre de la bombolla representa el dèficit d’explotació per usuari de la línia, 
també indicat entre parèntesi

Aquests elements permeten, mitjançant
una anàlisi multicriteri, jerarquitzar les
intervencions a realitzar en matèria
d’autobusos d’aportació Per ordre de

20,0%

25,0%

m
ic

a

també indicat entre parèntesi

Mataró (2,25 €)

Palau-solità i Plegamans (2,07 €)

Sant Celoni
(3,79 €)

d’autobusos d’aportació. Per ordre de
prioritat:

1. Palau-solità i Plegamans

2. Mataró

3 P li à

10,0%

15,0%

ob
er

tu
ra

 e
co

nò

Polinyà (3,86 €)

( )

Els Monjos
(5,36€)

3. Polinyà

4. Sant Celoni

5. Els Monjos

6. Avinyonet del Penedès

0,0%

5,0%

0 100 200 300 400 500 600

C
o

Viatgers/dia

Avinyonet del Penedès (7,61 €) Tanmateix, es recorda que en aquesta
llista no s’han considerat les actuacions
ja estudiades per l’ATM:

• Millora línia de Can Sant Joan

í i  C t llbi b l S t d  d  Viatgers/dia
• La línia de Palau-solità resulta la línia més prioritària, combinant el servei al nucli urbà

de Palau i als seus polígons amb la connexió amb l’equipament sanitari de primer
ordre com l’Hospital de Mollet.

• La línia de Mataró també és prioritària, ja que presenta demanda i alhora una
cobertura econòmica més elevada. Per contra, la línia d’Avinyonet és la menys

• Línia Castellbisbal - Sant Andreu de 
la Barca

• Millora de l’accés a 
l’intercanviador de Quatre Camins

• Creació del servei de connexió 
t  l li bà d  B d l  i cobertura econòmica més elevada. Per contra, la línia d Avinyonet és la menys

prioritària.

• Les xifres de demanda aquí presentades es basen en enquestes de mobilitat dels
anys 2001 i 2006. Cada nova línia amb un component important d’usuaris provinent
de polígons industrials ha d’estar emparada per un Pla de Mobilitat Específic del
polígon, on es realitzin les pertinents enquestes O/D per als treballadors d’aquell
polígon amb una mostra més representativa que la que s’ha emprat en aquest

entre el nucli urbà de Badalona i 
Can Ruti.
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PROPOSTA DE MILLORES EN SERVEIS EXISTENTS
Canvi d’ubicació de la parada de Sitges  línia de St  Pere de Ribes (I/III)Canvi d ubicació de la parada de Sitges, línia de St. Pere de Ribes (I/III)

Situació actual i antecedents

• La línia d’aportació Sitges - Sant Pere
de Ribes efectua la darrera parada a
més de 500 m de l’estació de Sitges

• El PTVC limita a 300 m la distància
entre parada d’autobús i estació que
en cap cas s’hauria de superar

• Aquest fet penalitza excessivament
l t b d t t l dels transbordaments entre els dos

modes

Proposta

• Es recomana facilitar l'intercanvi
modal entre l’autobús i el tren essent

Darrera parada línia 
St Pere - Sitges

modal entre l autobús i el tren, essent
possibles diferents opcions

La opció més adient consisteix en
canviar l’itinerari actual de l’autobús,
per fer-lo parar prop del mercat.

Per tal de facilitar la viabilitatPer tal de facilitar la viabilitat
d’aquesta mesura es recomana que
els vehicles adscrits al servei presentin
una longitud inferior als 10 m.

Altra alternativa

Sitges (R2)

Ruta actual
Proposta

• S’estudia la implementació d’una
ruta per l’Avinguda de les Flors i
accés a l’estació via passos
subterranis existents, però queda
descartada per la complexitat del
seu itinerari

La línia Sant Pere de Ribes – Sitges està inclosa al PTVC
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PROPOSTA DE MILLORES EN SERVEIS EXISTENTS
Canvi en el recorregut de la línia Sentmenat - Sabadell (I/II)Canvi en el recorregut de la línia Sentmenat - Sabadell (I/II)

Situació actual i antecedents

• La línia d’aportació Sentmenat - Sabadell efectua
un curt recorregut per l’interior de Sabadell,g p
finalitzant a Plaça de Catalunya.

• Aquest recorregut només passa prop d’una estació
de ferrocarril (Sabadell Centre) en l’expedició sentit
Sentmenat.

Proposta

• Es proposa que les expedicions direcció Sabadell
plaça Catalunya també realitzin parada a l’estació
de Sabadell-Centre, per tal de permetre que els
passatgers provinents de Sentmenat puguin

f i

Sabadell Plaça 
Catalunya

prendre el ferrocarril.

• El recorregut proposat circula per la Gran Via de
Sabadell tant d’anada com de tornada.

Sabadell Rambla
(FGC)

Sabadell Centre
(RENFE)

(FGC)

La línia Sentmenat – Sabadell està inclosa dins del PTVC
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RESUM I CONCLUSIONS
Diagnosi de la situació actualDiagnosi de la situació actual

L’anàlisi dels serveis actuals d’aportació a les estacions ferroviàries permet concloure que:

1. Els pols de mobilitat rellevants (nuclis urbans, polígons industrials i grans equipaments) de la RMB presenten generalment
una oferta suficient de connexió amb les estacions ferroviàries més properes.

Aquests serveis presenten 2 tipologies:

• Autobús llançadora estricte: Serveis directes que ofereixen temps de viatge atractius però requereixen de gran
demanda potencial per l’especificitat del servei.

• Autobús interurbà amb parades prop d’estacions: Serveis amb major demanda gràcies a l'heterogeneïtat del tipus
ò üèd’usuari però que presenten temps de viatge i freqüències millorables.

i
2. La informació disponible per part de l’usuari dels serveis d’aportació és deficient:

• Informació prèvia al desplaçament: Generalment les webs dels diferents operadors no

i
Informació prèvia al desplaçament: Generalment les webs dels diferents operadors no
donen informació, o només de forma parcial, dels possibles intercanvis entre bus i tren.

• Informació durant el desplaçament: Es detecta una manca d’informació sobre els possibles
intercanvis amb altres modes, tant als autobusos com als trens. Aquesta carència és
present també a les parades, estacions i itineraris de connexió.
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RESUM I CONCLUSIONS
Propostes de millora (I/II)Propostes de millora (I/II)

Partint de les problemàtiques identificades a la situació actual es plantegen diferents propostes de millora:

1. Millora de la informació als usuaris

Es plateja millorar la informació prèvia i durant el desplaçament, indicant de forma intel·ligible els possibles intercanvis
entre el mode ferroviari i el bus.

Un bon exemple d’actuació recent que va en aquesta direcció és la creació del router del transport públic de CatalunyaUn bon exemple d’actuació recent que va en aquesta direcció és la creació del router del transport públic de Catalunya
que ha realitzat la Generalitat de Catalunya, permetent als usuaris planificar els seus viatges intermodals:

http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat

2 ill d lí i i2. Millora de línies existents

Amb l’objectiu de facilitar el canvi modal entre el bus i el tren es proposa apropar als usuaris a les estacions ferroviàries,
modificant de forma parcial línies interurbanes existents:

St Pere de Ribes – Sitges: Fixar una parada a l’estació de Sitges o senyalitzar de forma clara l’itinerari entre l’estació i la- St. Pere de Ribes – Sitges: Fixar una parada a l estació de Sitges o senyalitzar de forma clara l itinerari entre l estació i la
parada de bus actual.

- Sentmenat – Sabadell: L’itinerari actual no circula per cap estació ferroviària, per això es proposa una nova parada a
l’estació de Sabadell Centre.
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RESUM I CONCLUSIONS
Propostes de millora (II/II)Propostes de millora (II/II)
Creació de noves línies d’aportació

S’han detectat 6 pols de mobilitat o agrupacions de pols rellevants que
actualment no disposen de serveis d’aportació adequats, proposant nous

Segons l’anàlisi multicriteri efectuada, l’ordre de prioritat
de posada en funcionament dels autobusos és:

1. Palau-solità i Plegamansp p q p p
serveis que cobreixin la necessitat de connectar amb el mode ferroviari:

- Línia de Palau-solità i polígons fins Mollet Santa Rosa i l’Hospital Comarcal
de Mollet. Reestructuració global de la línia “Caldes de Montbui - Palau-
solità i Plegamans - Mollet del Vallès (Hospital)”.

Es millora la connexió entre el nucli urbà i els polígons de Palau, i l’estació

2. Mataró

3. Sant Celoni

4. Polinyà

5. Els Monjos

6 A i t d l P dèEs millora la connexió entre el nucli urbà i els polígons de Palau, i l estació
de Mollet Santa Rosa, circulant també pel seu nou hospital de referència,
ubicat a Mollet del Vallès. Es considera la possibilitat de connectar també
amb l’estació de Mollet Sant Fost. La línia venia recollida al PME específic
d’aquests polígons.

- Línia polígons Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. L’antic servei d’autobús
20,0%
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Mataró

Palau-solità i Plegamans

Sant Celoni

6. Avinyonet del Penedès

urbà als polígons de Mataró es replanteja des d’una òptica d’enllaç directe
amb el ferrocarril. A més, dóna servei al barri del Cros d’Argentona.

- Línia de Polinyà i polígons fins a Mollet. Nou accés en autobús directe entre
els polígons i l’estació de Mollet Santa Rosa. Aquesta actuació també venia
recollida al PME d’aquests polígons. 5,0%
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Els Monjos

- Línia polígons Sant Celoni i Gualba. Connexió dels polígons industrials situats
al corredor de la C-35 entre St Celoni i Gualba i del barri de Pont Trencat i
Moixergues (Santa Maria de Palautordera) amb l’estació de Sant Celoni.

- Línia polígons N-340 Vilafranca-Els Monjos. Al sud de la línia anterior, i també
seguint les indicacions del PMU de Vilafranca i del PME d’aquests polígons,

0,0%

,
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Avinyonet del Penedès

Cal destacar que les mesures de creació deg q p g
es proposa un recorregut entre l’estació de Vilafranca i els polígons dels
Monjos.

- Línia polígons N-340 Vilafranca-Avinyonet del Penedès. Seguint les
indicacions del PMU de Vilafranca i del PME d’aquests polígons, es
determina un recorregut lineal partint de l’Estació de Vilafranca i arribant

Cal destacar que les mesures de creació de
noves línies haurien d’esperar a un repunt
de la demanda de mobilitat en transport
públic, donat que l’actual situació de crisi
econòmica no fa recomanable la seva
implantació immediata
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fins Avinyonet. implantació immediata.
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