
Anàlisi de les infrastructures del Vallès                                                                                                                              Pàg. 1 

Resum 

En el present projecte es pretén realitzar un anàlisi de les infrastructures, tant del Vallès 

Oriental com del Vallès Occidental, en quanta termes de mobilitat es refereix. S’estudien tant 

infrastructures responsables del transport públic col·lectiu com del transport privat, això es 

per tant, la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària. 

Degut a l’influencia que la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) exerceix sobre les 

comarques del Vallès es realitza un anàlisi de mobilitat de tota la regió. Aquest anàlisi és 

necessari per poder entendre el perquè dels desplaçaments que es produeixen al Vallès, els 

seus motius, les seves principals destinacions i conèixer dades de la població protagonista 

dels viatges. 

El projecte es centra desprès en les infrastructures existents. Es comenten les dades 

d’intensitat de trànsit de les carreteres, distingint entre vehicles pesants i lleugers, de les 

quals es dedueix el seu caràcter d’ús. Així mateix, es mostren dades de nombre de viatgers 

que utilitzen els dos operadors ferroviaris existents al Vallès, RENFE i els Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya.  

Finalment s’estudien les tendències evolutives demogràfiques fins el 2010 i les futures 

localitzacions dels llocs de treball. Aquestes informació serveix per entendre i explicar les 

pròximes actuacions que es preveuen realitzar tant a la xarxa de carreteres com a la de 

transport públic del Vallès.   

De l’Anàlisi d’infrastructures del Vallès es dedueix l’evolució que patirà aquesta regió, en 

quant a augment demogràfic i en llocs de treball, que ara per ara ja és important pel que les 

dades de mobilitat de la zona expressen. Aquesta evolució haurà de traduir el 

desenvolupament de la xarxa de transport en un de sostenible, tant amb l’entorn com amb 

ella mateixa.  
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1. Glossari 

ATM: Autoritat del Transport Metropolità 

AX: Ampliació de xarxa 

EMQ-2001: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2001. 

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

IMD: Intensitat Mitjana Diària. 

IN: Intercanviadors 

MM: Modernització i millora de la xarxa existent 

RMB: Regió Metropolitana de Barcelona. 

XE: Propostes a la xarxa ferroviària estatal. 
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2. Prefaci 

El següent projecte pretén confirmar o desmentir el que a priori representen les comarques 

del Vallès; una regió prospera amb una alta qualitat de vida i amb un constant creixement 

industrial. La aparent incessant ampliació dels polígons industrials existents o la construcció 

de nous apunten cap a aquest sentit. Amb l’anàlisi de les infrastructures de transport es pot 

aclarir aquesta impressió i amés orientar la millora de la xarxa de comunicacions per fer del 

Vallès una comarca més competitiva. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és el d’analitzar les infrastructures a les comarques del Vallès 
en quant a modes de transport es refereix. Amb aquest anàlisi es pretén conèixer les dades 
de mobilitat dels habitants d’aquestes comarques situant-les sota l’influencia de la regió 
metropolitana de Barcelona. Aquestes dades de mobilitat sorgeixen de les dades que l’ATM 
(Autoritat del Transport Metropolità) publica a l’Enquesta de mobilitat quotidiana 2001. Així 
mateix es vol conèixer l’estat de les actuals infrastructures, tant de transport públic com privat 
per tal d’actualitzar-les a les necessitats futures. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte es centra a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental dins del 
marc de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les infrastructures que s’analitzen en el treball 
són les corresponents al transport privat i al públic, més concretament la xarxa de carreteres i 
la xarxa ferroviària. 
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4. Anàlisi  de mobilitat a la regió metropolitana 

En aquest capítol es fa un anàlisi de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona (RMB). 

El propòsit dels anàlisis es estudiar els motius de desplaçament, tenint en compte l’origen i 

destí dels mateixos. Així mateix es fan distincions entre generes i edats de la població que 

realitzen aquests desplaçaments i els dies en que es fan entre altres dades. 

4.1. Consideracions prèvies 

La RMB compren les set comarques que envolten la ciutat de Barcelona: l'Alt Penedès, el 

Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental 

amb un total de 164 municipis. Abasta una superfície de 3.237,1 Km2 i té una població de 

4.301.721 habitants (segons dades de Transports Metropolitans de Barcelona el novembre 

del 2002). 

Les dades utilitzades en aquests apartat corresponen a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

2001 (EMQ-2001) realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’ATM és la 

responsable d’una xarxa de transport que serveix, aproximadament a 4,5 milions de 

persones. El seu àmbit d’actuació es descriu a la Figura 4.1. 

 

Fig. 4.1. Àmbit d’actuació de l’ATM. 
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Les característiques de l’EMQ-2001 són les següents: 

- Direcció del treball: ATM 

- Realització d’enquesta: Institut DYM (institut d’investigacions de mercats i opinió) 

- Univers: població resident a la regió metropolitana de Barcelona ampliada (ATM) 

amb edats iguals o superiors als 4 anys. 

- Zonificació: a partir dels 200 municipis que inclou l’àrea d’influència de l’ATM 

s’han definit 402 zones. 

- Metodologia emprada: entrevista domiciliària a la persona seleccionada de la llar i 

un quadern de mobilitat setmanal emplenat per cadascun dels membres de la llar 

que formin part de l’Univers. 

- Mostra i error: la mostra final de l’estudi és de 30.740 individus que emplenen el 

quadern de desplaçament i de 12.427 individus que contesten l’apartat d’opinió. 

Els nivells d’error calculats per un marge de confiança del 95,5% (2σ) són de +/-

0,57% pels desplaçaments i de +/-90 per l’apartat d’opinió. 

- Treball de camp: realitzat de l’1 d’octubre al 15 de febrer de 2002 per la xarxa de 

camp de l’Institut DYM, sota la supervisió de l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans (IERMB). 

S’entén per un desplaçament el viatge complet que es fa des d’un lloc (origen) fins a un altre 

(destinació) per un motiu determinat i que pot fer-se mitjançant un o diversos mitjans de 

transport. No es considera com a desplaçament aquell que es fa caminant durant menys de 

5 minuts.  Cada mitjà de transport utilitzat durant el desplaçament es considera una etapa 

d’aquest. 

4.2. Anàlisi de mobilitat 

El nombre de desplaçaments setmanals realitzats pels habitants de la RMB és de 

49.958.189, tenint en compte una població amb mobilitat de 3.974.864 individus, obtenim 

una mitjana de desplaçaments setmanals de 12,57 per individu. 

 



Anàlisi de les infrastructures del Vallès                                                                                                                              Pàg. 13 

Dels 49.958.189 desplaçaments setmanals, un 7,8% són multimodals i es reparteixen de la 

següent forma: 

- 1 etapa: 46.071.891 

- 2 etapes: 2.602.735 

- 3 etapes: 1.131.394 

- 4 etapes: 152.169 

Distingint segons el motiu dels desplaçaments s’obté la Figura 4.2. 

 

Fig. 4.2. Repartiment dels desplaçaments segons el motiu 

Segons les dades de la Figura 4.2 no s’observa cap motiu que prevalgui sobre la resta 

clarament. Tot i això els desplaçaments de tornada a casa (i conseqüentment els de sortida) 

representen en conjunt un gran nombre important de desplaçaments que s’han de tenir en 

compte. 

Les dades dels desplaçaments segons el dia de la setmana indiquen que el nombre dels 

realitzats els dies feiners es molt superior als realitzats els caps de setmana i festius. Aquest 

fet s’observa a la Figura 4.3. 
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aquests desplaçaments, la majoria (98,4%), es realitzen dins la regió metropolitana 

lona, això indica un elevat grau d’autocontenció. Els desplaçaments fora de la RMB 

ueixen així: 

 A la resta de Catalunya un 83,9% 

 A la resta d’Espanya un 14,7% 

 A l’estranger un 1,4% 

ntenció segons les comarques de la RMB es distribueix segons la Figura 4.4. 

 

ig. 4.3. Repartiment de la mobilitat segons el dia de desplaçament 

Fig. 4.4. Autocontenció per comarca de residencia. Dades en milers 
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Si es comparen aquests resultats amb l’autocontenció de l’any 1996, es veu un increment 

dels desplaçaments interns, degut sobretot a l’augment de la població ( 3,7 milions 

d’habitants l’any 1996 enfront els 4,3 milions l’any 2001) amb el conseqüent augment dels 

desplaçaments (de 41.121.000 a 49.958.189 desplaçaments), com s’observa a la Taula 4.1. 

Autocontenció 1996 Autocontenció 2001 
Comarca Desplaç. interns% del totalDesplaç. Interns% del total
Alt Penedès 416 82 636 78,2 
Baix Llobregat 3247 70 4651 73 
Barcelonès 21103 88 22605 90,3 
Garraf 714 82 986 87 
Maresme 2201 83 3138 82,6 
Vallès Occidental 4728 83 5358 83,8 
Vallès Oriental 1696 78 2794 83,6 

 
% del total de desplaç. Interns 83  85,5 

 
Taula 4.1. Desplaçaments dintre de la comarca de residència en milers 

Tot i l’augment del nombre de desplaçaments, el percentatge de desplaçaments realitzats a 

la comarca de l’Alt Penedès, s’ha reduït en un 3,8%, el que indica que el seu grau 

d’autocontenció ha disminuït substancialment. 

A la Figura 4.5. es pot veure el desplaçament entre comarques. Aquests desplaçaments 

suposen el 13,5% del total. 

 

 

Fig. 4.5. Principals desplaçaments entre comarques. Expressats en milers. 
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Una altra divisió de la regió metropolitana de Barcelona és en corones, les dades de les 

quals es troben a la Taula 4.2.:  

Ciutat central: Es formada per Barcelona i deu municipis del seu entorn amb els quals 

conforma un continu urbà. Té una població de quasi 2,4 milions d’habitants i els nivells més 

alts de densitat. La seva centralitat fa que atregui i generi la major part dels desplaçaments 

per mobilitat obligada i no obligada. 

Primera corona metropolitana: És denomina també aglomeració central de la regió 

metropolitana de Barcelona. Consta de 35 municipis. En aquest entorn s’ha produït la 

descentralització de la població i de les activitats econòmiques provinents de la ciutat central. 

Segona corona: Es constituïda pels 129 municipis articulats a l’entorn un conjunt de grans 

ciutats: Mataró, Granollers, Sabadell i Terrassa, les quals disposen d’una àrea de mercat de 

treball i d’un entorn comercial propi tot i mantenint una forta relació amb Barcelona.  

  Àmbit 
Nombre 

de municipis 

Nombre 

d’habitants 

Superfície 

(km2) 

Densitat 

(hab./km2) 

Barcelona ciutat 1 1.503.451 97,6 15.404,5 

Continu urbà 
(excepte 

Barcelona 
ciutat) 

10 869.353 126,1 6.894.2

1a corona 
(aglomeració 

central) 
35 2.945.935 526,2 5.598,5 

2a corona 
(resta RMB) 

129 1.355.786 2.710,9 500,1 

Total regió 
metropolitana 

164 4.301.721 3.237,1 1.328,8 

 

 

Taula 4.2. Dades demogràfiques de la RMB 

La implantació del sistema tarifari unificat estableix una nova zonificació de la RMB: 

- Divisió del territori en sis corones concèntriques definides en funció de la distància 

quilomètrica, de manera que la corona 1 és la conformada per Barcelona i els 

altres disset municipis constituents de l'Entitat Metropolitana del Transport.  
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- Definició de vuit sectors radials, basats en els corredors preferents de mobilitat 

existents a la regió metropolitana, segons els estudis de la Diagnosi i Directrius 

del Pla Director d'Infrastructures i del Pla de Serveis de Transports. 

El resultat de la intersecció de corones i sectors és el que es coneix com a zona tarifària. A la 

Figura 4.6. es mostra aquesta zona. 

 

Fig. 4.6. Zonificació de la RMB per l’ATM 

Utilitzant aquesta zonificació es pot fer un altre anàlisi d’autocontenció. Les dades apareixen 

a la Figura 4.7.  

 

 

Fig. 4.7. Dades d’autocontenció per corones, expressades en milers 
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A la Figura 4.7. s’observa com la corona 1 és la que presenta un grau més alt 

d’autocontenció (92,2%), essent les corones 2 i 5 les que en presenten un valor més baix 

(74,9% i 75,1% respectivament). 

En quant als desplaçaments entre corones resulten el 11,4% de tots els desplaçaments. Els 

valors es troben a la Figura 4.8. 

 

Fig. 4.8. Dades de desplaçaments entre corones. Valors en milers 

Si es té en compte l’hora del dia en que es fan els desplaçaments, els resultats són els 

següents: 

- De 8 a 9 hores, es realitzen el major nombre de desplaçaments per hora (més de 

5 milions de desplaçaments setmanals), relacionats amb l’entrada al treball i 

estudi. 

- De 13 a 15 hores, es realitzen prop de 8,1 milions de desplaçaments setmanals, 

que representen un 16,4% del total de desplaçaments. 

- De 17 a 18 hores, es realitzen prop de 3,8 milions de desplaçaments setmanals, 

que representen un 7,7% del total de desplaçaments. 

La distribució horària de la mobilitat setmanal s’observa a la Figura 4.9. 
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Fig. 4.9. Distribució horaria dels desplaçaments 

La durada mitjana dels desplaçaments a l’interior del territori de l’ATM, és de 26,4 minuts. 

Les mitjanes segons el mode de transport són les següents: 

- A peu: 21,6 minuts. 

- Transport públic: 35,3 minuts. 

- Transport privat: 24,9 minuts. 

 

4.2.1. Desplaçaments segons gènere 

Diferenciant per gènere els desplaçaments realitzats a l’àrea metropolitana de Barcelona es 

realitzen segons indica la Figura 4.10. 
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Fig. 4.10. Percentatges dels desplaçaments segons gènere i mode 

S’observa que la dona realitza la major part dels seus desplaçaments a peu, mentre que 

l’home els fa en transport privat. 

De la Taula 4.3, s’observa com dels 12,57 desplaçaments setmanals per persona amb 

mobilitat a la RMB, el mode més utilitzat és a peu, seguit del transport privat i del transport 

públic. 

 A peu T. Públic T. Privat Total mobilitat 
Homes 4,02 2,56 5,34 11,92 
Dones 4,73 3,25 3,11 11,10 
Total individus 4,39 2,92 4,19 11,50 
Homes amb mobilitat 4,35 2,77 5,78 12,89 
Dones amb mobilitat 5,23 3,59 3,43 12,26 
Total ind. amb mobilitat 4,80 3,19 4,58 12,57 

 

Taula 4.3. Mitjana dels desplaçaments/setmana segon gènere i motiu 

Diferenciant per gènere la població d’homes és la que realitza més desplaçaments del total 

de desplaçaments setmanals realitzats a la RMB. Així es pot veure a la Taula 4.4. 
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Població Desplaçaments 
 Freqüències Percentatges Freqüències Percentatges 

Ràtio de 
mobilitat 

Homes 2.103.912 48,40% 25.085.986 50,20% 1,04 
Dones 2.241.523 51,60% 24.872.203 49,80% 0,97 
Total 4.345.435 100,00% 49.958.189 100,00% 1,00 

 

Taula 4.4. Distribució de la població i dels desplaçaments per gènere 

Com s’extrau de la Taula 4.5., per gènere, la mitjana de desplaçaments setmanals de 

mobilitat obligada és superior en el cas dels homes, en canvi en mobilitat no obligada és 

superior en el cas de les dones.  

Mobilitat 
obligada 

Mobilitat no 
obligada 

Tornada a 
casa 

Total 
mobilitat 

Homes 3,70 2,54 5,68 11,92 
Dones 2,77 3,04 5,29 11,10 
Total individus 3,22 2,80 5,48 11,50 
Homes amb mobilitat 4,01 2,74 6,14 12,89 
Dones amb mobilitat 3,06 3,36 5,84 12,26 
Total ind. amb mobilitat 3,52 3,06 5,99 12,57 

 

Taula 4.5. Mitjana dels desplaçaments/setmana segons gènere i motiu 

4.2.2. Desplaçaments segons edat 

Per edats, el grup de 16 a 25 anys és el que presenta una major mobilitat, en canvi els 

majors de 65 són els que presenten un grau més baix de mobilitat. Així s’observa a la 

següent Taula 4.6. 

 

Taula 4.6. Distribució de la població i dels desplaçaments per grups d’edat 

Població Desplaçaments   
  Freqüències Percentatges Freqüències Percentatges 

Ràtio de la 
mobilitat 

4 a 15 anys 555.683 12,80% 7.081.205 14,20% 1,11 
16 a 25 anys 743.994 17,10% 9.877.918 19,80% 1,16 
26 a 35 anys 706.827 16,30% 9.012.191 18,00% 1,10 
36 a 45 anys 624.790 14,40% 7.791.910 15,60% 1,08 
46 a 55 anys 572.396 13,20% 6.350.864 12,70% 0,96 
56 a 65 anys 485.681 11,20% 4.706.396 9,40% 0,84 
Majors de 65 anys 656.064 15,00% 5.137.705 10,30% 0,68 
Total població 4.345.435 100,00% 49.958.189 100,00% 1,00 
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A la Taula 4.7. s’observa com la mitjana de desplaçaments setmanals per mobilitat obligada 

es redueix amb l’edat i la no obligada s’incrementa: 

  
Mobilitat 
obligada 

Mobilitat no 
obligada 

Tornada a 
casa 

Total 
mobilitat 

4 a 15 anys 5,29 1,33 6,12 12,74 
16 a 25 anys 4,71 2,26 6,31 13,28 
26 a 35 anys 4,18 2,53 6,04 12,75 
36 a 45 anys 3,63 2,96 5,88 12,47 
46 a 55 anys 2,92 2,89 5,29 11,10 
56 a 65 anys 1,16 3,90 4,63 9,69 
Majors de 65 anys 0,15 3,89 3,79 7,83 
Total individus 3,22 2,80 5,48 11,50 
4 a 15 anys amb mobilitat 5,95 1,50 6,87 14,32 
16 a 25 anys amb mobilitat 4,90 2,35 6,55 13,80 
26 a 35 anys amb mobilitat 4,41 2,67 6,39 13,47 
36 a 45 anys amb mobilitat 3,87 3,15 6,29 13,31 
46 a 55 anys amb mobilitat 3,18 3,14 5,76 12,08 
56 a 65 anys amb mobilitat 1,30 4,35 5,15 10,80 
Majors de 65 anys amb mobilitat 0,17 4,66 4,54 9,37 
Total ind. Amb mobilitat 3,52 3,06 5,99 12,57 

 

Taula 4.7. Mitjana de desplaçaments setmanals segons edat i motiu 

La reducció de desplaçaments per mobilitat obligada amb l’edat és més ràpida que l’augment 

de la mitjana de desplaçaments per mobilitat no obligada, com s’observa a la Figura 4.11. 
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Fig. 4.11. Comparativa dels desplaçaments per motiu i edat 
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Es pot veure a la Taula 4.8 com en els grups d’edat més jove i més gran predominen els 

desplaçaments a peu, mentre que entre els 16 i els 55 anys els desplaçaments es realitzen 

majoritàriament amb transport privat. 

 A peu T. públic T. privat Total 
4 a 15 anys 66,10% 9,50% 24,40% 100,00% 
16 a 25 anys 27,10% 34,50% 38,40% 100,00% 
26 a 35 anys 24,20% 26,20% 49,60% 100,00% 
36 a 45 anys 30,00% 23,60% 46,40% 100,00% 
46 a 55 anys 32,50% 25,50% 42,00% 100,00% 
56 a 65 anys 45,60% 27,20% 27,20% 100,00% 
Majors de 65 anys 57,90% 29,20% 12,90% 100,00% 

 

Taula 4.8. Repartiment dels desplaçaments segons edat i mode 

A la Taula 4.9 es mostra com a mida que avança l’edat es redueix considerablement el 

nombre de desplaçaments en vehicle privat. Això s’explica amb la reducció de la població 

amb mobilitat amb l’edat. 

  A peu Transport 
públic 

Transport 
privat 

Total 
mobilitat 

4 a 15 anys 8,42 1,21 3,11 12,74 
16 a 25 anys 3,59 4,58 5,11 13,28 
26 a 35 anys 3,09 3,34 6,32 12,75 
36 a 45 anys 3,74 2,95 5,78 12,47 
46 a 55 anys 3,61 2,83 4,66 11,10 
56 a 65 anys 4,42 2,64 2,63 9,69 
Majors de 65 anys 4,54 2,29 1,00 7,83 
Total individus 4,39 2,92 4,19 11,50 
4 a 15 anys amb mobilitat 9,46 1,36 3,5 14,32 
16 a 25 anys amb mobilitat 3,73 4,76 5,31 13,80 
26 a 35 anys amb mobilitat 3,27 3,53 6,67 13,47 
36 a 45 anys amb mobilitat 3,99 3,14 6,18 13,31 
46 a 55 anys amb mobilitat 3,93 3,08 5,07 12,08 
56 a 65 anys amb mobilitat 4,93 2,94 2,93 10,80 
Majors de 65 anys amb mobilitat 5,43 2,74 1,20 9,37 
Total ind. Amb mobilitat 4,80 3,19 4,58 12,57 

 

Taula 4.9. Mitjana dels desplaçaments/setmana per mode i grups d’edat 
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4.2.3. Desplaçaments segons activitat professional 

La mobilitat, segons activitat professional, presenta un valor més alt en el cas dels estudiants 

i els ocupats, mentre que els aturats, jubilats i pensionistes són els grup amb menor mobilitat. 

Això s’observa a la Taula 4.10. 

Població Desplaçaments   
  Freqüències Percentatges Freqüències Percentatges

Ràtio de 
mobilitat 

Estudiants 888.863 20,50% 11.533.841 23,10% 1,13 
Ocupats 1.720.166 39,60% 23.284.306 46,60% 1,18 
Aturats 245.245 5,60% 2.275.944 4,60% 0,82 
Jubilats/pensionistes 889.918 20,50% 7.039.361 14,10% 0,69 
Feines de la llar 516.049 11,90% 4.825.478 9,70% 0,82 
Altres 85.194 1,90% 999.259 1,90% 1,00 
Total 4.345.435 100,00% 49.958.189 100,00% 1,00 

 

Taula 4.10. Distribució de la població i dels desplaçaments per activitat profesional 

Per tant, com es pot veure a la Taula 4.11., la mitjana de desplaçaments setmanals és major 

en el grup dels estudiants i els ocupats: 

 

Individus Desplaçaments Mitjana 
desplaçaments 

Estudiants 888.863 11.533.841 12,98 
Ocupats 1.720.166 23.284.306 13,54 
Aturats 245.245 2.275.944 9,28 
Jubilats/pensionistes 889.918 7.039.361 7,91 
Feines de la llar 516.049 4.825.478 9,35 
Altres 85.194 999.259 11,73 
Total 4.345.435 49.958.189 11,50 
Estudiants amb mobilitat 818.497 11.533.841 14,09 
Ocupats amb mobilitat 1.658.262 23.284.306 14,04 
Aturats amb mobilitat 218.564 2.275.944 10,41 
Jubilats/pensionistes amb mobilitat 742.619 7.039.361 9,48 
Feines de la llar de la llar amb mobilitat 456.873 4.825.478 10,56 
Altres amb mobilitat 80.048 999.259 12,48 
Total individus amb mobilitat 3.974.863 49.958.189 12,57 

 

Taula 4.11. Mitjana dels desplaçaments/setmana segons activitat 
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S’observa a la Taula 4.12 que la mobilitat d’aquest grup de població (estudiants i ocupats) 

és, en un 40%, mobilitat obligada. En canvi, la meitat dels desplaçaments d’aturats, 

mestresses de casa i jubilats són per mobilitat no obligada. 

Mobilitat 
obligada 

Mobilitat 
no obligada

Tornada a 
casa 

Total 
mobilitat 

Estudiants 5,18 1,58 6,22 12,98 
Ocupats 5,16 1,97 6,41 13,54 
Aturats 0,39 4,49 4,40 9,28 
Jubilats/pensionistes 0,05 4,05 3,81 7,91 
Feines de la llar 0,36 4,51 4,48 9,35 
Altres 2,29 3,83 5,61 11,73 
Total individus 3,22 2,80 5,48 11,50 
Estudiants amb mobilitat 5,62 1,72 6,75 14,09 
Ocupats amb mobilitat 5,35 2,04 6,65 14,04 
Aturats amb mobilitat 0,43 5,04 4,94 10,41 
Jubilats/pensionistes amb mobilitat 0,05 4,86 4,57 9,48 
Feines de la llar de la llar amb mobilitat 0,41 5,09 5,06 10,56 
Altres amb mobilitat 2,44 4,08 5,96 12,48 
Total individus amb mobilitat 3,52 3,06 5,99 12,57 

 

Taula 4.12. Mitjana dels desplaçaments/setmana segons activitat i motiu 

Dels desplaçaments que realitzen el grup dels ocupats, la meitat es realitzen en transport 

privat, mentre que la meitat dels desplaçaments dels no ocupats es realitzen a peu. Així o 

indica la Taula 4.13. 

 

A peu T. públic T.  privat Total 
Estudiants 52,40% 22,60% 25,00% 100,00% 
Ocupats 21,40% 25,70% 52,90% 100,00% 
Aturats 42,30% 29,10% 28,60% 100,00% 
Jubilats/pensionistes 56,20% 28,90% 14,90% 100,00% 
Feines de la llar 55,60% 23,10% 21,30% 100,00% 
Altres 42,70% 27,50% 29,80% 100,00% 
Total individus 38,20% 25,40% 36,40% 100,00% 

 

Taula 4.13. Repartiment percentual dels desplaçaments segon activitat i mode 
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Segons la Taula 4.14, els estudiants són els que tenen una mitjana més elevada de 

desplaçaments setmanals a peu. Els ocupats presenten una mitjana més elevada de 

desplaçaments setmanals en transport públic i privat. 
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A peu T. Públic T. Privat Total 
mobilitat 

studiants 6,80 2,94 3,24 12,98 
cupats 2,90 3,48 7,16 13,54 
turats 3,92 2,70 2,66 9,28 
bilats/pensionistes 4,45 2,29 1,17 7,91 

eines de la llar 5,20 2,16 1,99 9,35 
ltres 5,01 3,22 3,50 11,73 
otal individus 4,39 2,92 4,19 11,50 
studiants amb mobilitat 7,39 3,19 3,51 14,09 
cupats amb mobilitat 3,01 3,61 7,42 14,04 
turats amb mobilitat 4,40 3,03 2,98 10,41 
bilats/pensionistes amb mobilitat 5,33 2,74 1,41 9,48 

eines de la llar de la llar amb mobilitat 5,88 2,44 2,24 10,56 
ltres amb mobilitat 5,33 3,43 3,72 12,48 
otal individus amb mobilitat 4,80 3,19 4,58 12,57 

a 4.14. Mitjana dels desplaçaments/setmana segons grups activitat i mode 
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5. Anàlisi de mobilitat en les comarques del Vallès 

5.1. Situació actual de les xarxes de transport 

5.1.1. Xarxa viària 

En aquest apartat s’estudia les densitats de trànsit de les carreteres dependents de l’Estat 

Espanyol, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya al seu pas per les 

comarques del Vallès. 

5.1.1.1. Carreteres de l’Estat Espanyol 

Les carreteres pertanyents a l’Estat a les comarques del Vallès són l’A-7 en els trams 

Montmeló - Rubí i Montmeló - St. Celoni i l’A-17, provenint de Barcelona i que enllaça amb 

l’A-7 a Montmeló. Aquestes vies són les principals artèries del Vallès per la connectivitat 

d’aquestes comarques amb el sud-est de la Península Ibérica, amb Barcelona i amb França 

donant lloc a un l’elevat volum de tràfic. 

Autopista A-7: 

- Tram Montmeló – Rubí (Taula 5.1.) 

I.M.D. EQUIVALENT Incr.sobre 
TRAMS Kms Lleugers Pesants Total any anterior

Montmeló-Mollet 4,600 67.452        22.692       90.144        3,16
Mollet-Caldes 0,580 88.518        30.590       119.108      2,82
Caldes-Valles 6,120 88.094        30.849       118.943      2,77
Valles-A.S. Bellaterra 4,050 38.902        15.196       54.098        3,41
A.S. Bellaterra-St. Cugat 2,200 56.404        22.043       78.447        3,38
St. Cugat N.-St. Cugat S. 0,340 56.404        22.043       78.447        3,38
St. Cugat S.-Rubí 2,910 48.984        17.294       66.278        2,68

Taula 5.1. IMD equivalents en el tram Montmeló – Rubí de l’A-7 

A la Figura 5.1. es pot observar com la densitat mitjana en el cas dels vehicles lleugers és 

superior a la dels vehicles pesants. També es pot veure un descens dels dos tipus de 

vehicles al pas per la zona de Bellaterra que es manté endavant. 
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Fig. 5.1. Comparativa anual de les IMD al tram Montmeló – Rubí de l’A-7 

Distingint entre els diferents mesos de l’any, s’observa a la Figura 5.2. com s’incrementa el 

número de vehicles lleugers durant l’estiu, corresponent doncs en l’època on la major part de 

la població està de vacances. S’observa que aquest increment presenta un màxim al mes 

d’agost, coincidint en tots els trams. 
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Fig. 5.2. IMD segons les poblacions de pas pels vehicles lleugers 
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En canvi, en els vehicles pesants, hi ha un fort descens en la intensitat mitjana de 

desplaçaments en el mes d’agost. Aquest descens, com es veu a la Figura 5.3, es recupera 

en els següents mesos i torna a aparèixer  al desembre. 
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Fig. 5.3. IMD segons les poblacions de pas pels vehicles pesants 

- Tram Montmeló - St. Celoni (Taula 5.2.) 

I.M.D. EQUIVALENT Incr. sobre
TRAMS Kms Lleugers Pesants Total any anterior

Montmeló-Granollers 3,050 83.141       14.313       97.454       4,30
Granollers-Enlace C-60 6,400 61.385       13.433       74.818       5,39
Enlace C-60-Cardedeu 1,740 56.538       12.493       69.031       5,50
Cardedeu-St. Celoni 13,180 50.611       11.827       62.438       5,85

Taula 5.2. IMD equivalents pel tram Montmeló – St. Celoni de l’A-7 

A la Figura 5.4. s’observa que a mesura que ens allunyem del nus viari de Montmeló, la 

densitat de vehicles pateix un descens continu. 
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Fig. 5.4. Comparativa anual de les IMD al tram Montmeló – St. Celoni de l’A-7 

En la distribució de les densitats de tràfic segon els mesos, segueix la norma de l’anterior 

tram, com s’observa en les Figures 5.5 i 5.6. On el tràfic de vehicles lleugers s’incrementa en 

els mesos de juliol i agost i en canvi en els vehicles pesants aquest tràfic baixa fins densitats 

de 9000  vehicles/dia. 
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Fig. 5.6. IMD segons les poblacions de pas pels vehicles pesants 

 Autopista A-17: 

- Tram Barcelona – Montmeló (Taula 5.3.) 

I.M.D. EQUIVALENT Incr. sobre
TRAMS Kms Lleugers Pesants Total any anterior

Barcelona-Montmeló 14,060 61.702       3.790         65.492       3,48

Taula 5.3. IMD equivalent pel tram Barcelona – Montmeló de l’A-17 

A diferència dels anteriors trams de l’autopista A-7, a la Figura 5.7. no s’aprecien grans 

diferències entre els mesos de l’any, tant en els vehicles lleugers com en els pesants. Això 

pot ser degut a la proximitat amb Barcelona, que estabilitza les densitats de tràfic entre la 

capital de la província i Montmeló. 
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Fig. 5.7. Comparativa anual de les IMD al tram Barcelona - Montmeló 

5.1.1.2. Carreteres de la Generalitat de Catalunya 

Les carreteres pertanyents a la generalitat són la C-16, la C-17, la C-33, la C-35 i la C-58. 

Les dades disponibles de les carreteres C-16, C-33 i C-35 són les que es troben a la Taula 

5.4. 

 

 

 

 

Carretera Població Tram Ultim IMD P%últim Any
C-16 Terrassa Enllaç A-7 - Enllaç C-58 17.297 4,23% 2002
C-33 Mollet Barcelona - Mollet 72.642 5,83% 2002
C-33 Mollet Mollet - A-7 (Montmeló) 53.675 5,70% 2002
C-35 Sant Celoni C-17 (Parets de V.) - BP-5002 (La Roca del V.) 20.244 7,60% 2002

Taula 5.4. IMD de les carreteres C-16, C-33 i C-35 

Els trams de les carreteres C-17 i C-58 que passen per les comarques del Vallès són, 

respectivament, Montcada i Reixac – La Garriga i Ripollet – Vacarisses. Aquests trams 

s’analitzen a continuació: 

Carretera C-17: 
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Els valors d’intensitat que a les gràfiques són de zero indiquen una absència de dades a 

l’estació de control corresponent durant aquell mes. 

De la Taula 5.4. se n’han realitzat les següents gràfiques (Figures 5.8 i 5.9) per tal de portar a 

terme un anàlisis més visual i exhaustiu. S’observen uns mínims molt pronunciats, tant en el 

cas dels vehicles lleugers com en els pesants, en el mes d’agost. Aquest mínim és degut 

(com ja ha estat comentat anteriorment) a que en aquesta època la major part de la població 

està de vacances. Al novembre es veu també una clara disminució de la densitat de 

circulació en aquesta via, encara que no es poden assegurar els motius pels quals es 

produeix.  

També es interessant destacar que el punt de control amb una densitat superior en tota 

classe de vehicles és el de Lliçà de Vall degut a la confluència en aquesta població amb la 

l’antiga carretera  C-155. Cal destacar també una gran oscil·lació presentada al llarg de l’any. 
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Fig.5.8. Comparativa anual de les IMD pels vehicles lleugers 
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Fig.5.9. Comparativa anual de les IMD pels vehicles pesants 

Carretera C-58: 

En aquesta carretera també s’ha realitzat un anàlisi gràfic (Figures 5.10 i 5.11), d’on es 

dedueix que mostra una tendència similar a la carretera C-17, on es presenten també uns 

mínims en el mes d’agost, de causes ja esmentades anteriorment. Així també es necessari 

esmentar que els valors que apareixen com a nuls en el gràfics són deguts a la inexistència 

de dades en aquell punt de control.   
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Fig.5.10. Comparativa anual de les IMD pels vehicles lleugers 
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Fig.5.11. Comparativa anual de les IMD pels vehicles pesants 
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5.1.1.3. Carreteres de la Diputació de Barcelona 

L’estudi d’aquesta tramificació de la xarxa s’ha realitzant durant l’any 2002 en base a l’anàlisi 

de tots els nodes de connexió entre les carreteres, sia quina sia la seva titularitat, i els vials 

municipals d’accés a urbanitzacions, polígons industrials, etcètera. Anàlisi que, per altre 

banda es feia imprescindible a causa del canvi experimentat a la xarxa de carreteres de la 

província de Barcelona en els darrers anys, quan a noves infrastructures del transport. 

Les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona són les següents: 

Vallès Oriental (Taula 5.5) 

CARRETERA Origen Destí IMD Lleugers Pesants
BP-5107 Crta. St. Llorenç S. Llinars del V. 7.141          89,72              10,28            
BP-5109 St. Pere de Vilamajor St. Antoni de Vilamajor 2.482          88,02              11,98            
BV-1243 Caldes de Montbuí St. Sebastià de Montmajor 37               96,50              3,50              
BV-1245 Castellderçol Granera 182             96,94              3,06              
BV-1310 Castellderçol Castellcir 1.532          94,00              6,00              
BV-1341 C-59 St. Quirze de Safaja 841             93,39              6,61              
BV-1423 Torre Marimon Caldes de Montbuí 763             88,56              11,44            
BV-1424 C-59 Torre Marimon 979             85,87              14,13            
BV-1432 Lliçà d'Amunt Granollers 16.467        92,62              7,38              
BV-1433 Llerona Ametlla del V. 9.597          86,97              13,03            
BV-1435 St. Eulalia de Ronçana Lliçà d'Amunt 11.580        91,56              8,44              
BV-1439 C-17 Canovelles 3.223          90,64              9,36              
BV-1483 St. Llorenç Savall Llinars del V. 880             92,99              7,01              
BV-1484 Bigues BP-1432 1.154          95,79              4,21              
BV-1485 St. Feliu de Codines St. Miquel del Fai 267             94,16              5,84              
BV-1489 Montmany El Figaró 89               95,85              4,15              
BV-1602 Lliçà d'Amunt Lliçà de Vall 14.081        87,05              12,95            
BV-1604 Lliçà de Vall Parets del V. 8.190          92,17              7,83              
BV-5003 Granollers Montmeló 9.542          88,89              11,11            
BV-5103 Cardedeu Dosrius 1.112          77,71              22,29            
BV-5105 Sta. Agnès de M. C-1415c 13.694        84,11              15,89            
BV-5108 Cànoves Cardedeu 7.148          95,70              4,30              
BV-5112 St. Celoni Olzinelles 224             96,11              3,89              
BV-5114 Campins St. Celoni 3.599          86,37              13,63            
BV-5115 St. Celoni Gualba 2.132          94,51              5,49              
BV-5116 FGC de Gualba Gualba 2.132          94,51              5,49              
BV-5119 Mosqueroles St. Celoni 720             97,60              2,40              
BV-5151 Corró d'Amunt Corró d'Avall 2.450          88,51              11,49            
BV-5154 Mollet Gallecs 9.457          92,86              7,14              
BV-5159 BP-5002 Granollers 5.099          95,69              4,31              
BV-5301 C-35 Sta. Mª de Palautordera 7.415          90,68              9,32              
BV-5307 Montseny BV-5301 740             90,16              9,84              
C-1415B Granollers Caldes de Montbuí 12.693        92,34              7,66              

Taula 5.5. IMD de les carreteres del Vallès Oriental l’any 2002 
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Al realitzar els següents gràfics (Figures 5.12. i 5.13.), tant sols s’han emprat els trams viaris 

amb un IMD superior a 5.000, i els d’índex inferior a aquest llindar han estat inclosos en 

“ALTRES”, el valor de IMD del qual es tracta de la mitjana aritmètica dels valors de IMD 

d’aquestes carreteres.  
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Fig. 5.12. Comparativa de les carreteres del Vallès Oriental amb una IMD major 
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Vallès Occidental (Taula 5.6) 

CARRETERA Origen Destí IMD LLEUGERS (%) PESANTS (%)
B-150 C-143 Castellbisbal 8.366          85,44              14,56
B-151 Castellbisbal C-243c 3.751          85,37              14,63
BP-1413 St. Cugat del V. Cerdanyola del V. 20.162        90,85              9,15
BP-1503 Gràcia Manresa 24.139        84,47              15,53
BV-1202 St. Mª de Vilalba Ullastrell 1.169          92,33              7,67
BV-1211 Vacarisses Olesa de M. 848             82,18              17,82
BV-1212 Vacarisses C-58 142             94,56              5,44
BV-1221 Terrassa Talamanca 17.984        91,14              8,86
BV-1248 Sabadell Matadepera 8.986          95,66              4,34
BV-1249 St. Feliu del Racó B-124 2.118          94,60              5,4
BV-1274 Terrassa BV-1221 974             96,34              3,66
BV-1275 Matadepera BV-1221 6.352          96,13              3,87
BV-1411 Cerdanyola Ripollet 19.852        87,86              12,14
BV-1414 Bellaterra BP-1413 33.668        83,86              16,14
BV-1416 Montcada Ripollet 16.442        92,43              7,57
BV-1421 C-55 Polinya 3.762          96,01              3,99
BV-2432 Torre-romeu Sabadell 10.383        90,85              9,15
BV-5001 St. Adrià del B. La Roca del V. 11.301        88,66              11,34
BV-5012 Montcada BV-5001 11.491        91,57              8,43

Taula 5.6. IMD de les carreteres del Vallès Occidental l’any 2002 

La  Figura 5.13 correspon als valors màxims de la Taula 5.6,  on es fàcil observar les 

carreteres amb més intensitat de circulació. 
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Fig. 5.13. Comparativa de les carreteres del Vallès Occidental amb una IMD major 
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5.1.2. Xarxa ferroviària 

5.1.2.1. RENFE 

Les dades que es presenten a continuació han estat cedides pel GABINETE DE 

COMUNICACIÓN DE RENFE, corresponen a l’any 2.002, i estan comparades amb les del 

2.001. Les línies de RENFE que circulen per les comarques del Vallès són les denominades 

Línia 2, Línia 3 i la Línia 4. 

Les dades de la Línia 2 (Taula 5.7) mostr un increment mitjà d’un 15% respecte l’any 2001. 

Aquest increment troba els valors màxims a les estacions de Cardedeu, Palautordera i 

Mollet. Tot i això, el nombre més elevat de viatgers pertany a l’estació de Granollers. 

ESTACIÓ VIATGERS % DIF 2001 OBSERVACIONS
MONTCADA I REIXAC 3.941 7,18%
LA LLAGOSTA 4.213 7,36%
MOLLET SANT FOST 8.638 11,29%
MONTMELÓ 4.845 4,17%
GRANOLLERS CENTRE 12.746 6,79%
LES FRANQUESES - GRANOLLERS NORD 2.811 (Comença en 2002)
CARDEDEU 4.729 18,23%
LLINARS DEL VALLÈS 2.435 7,84%
PALAUTORDERA 816 16,57%
SANT CELONI 3.194 2,70%
GUALBA 136 -4,23%
TOTAL 48.504 15,05%

LINIA 2: SANT VICENÇ - VILANOVA - BCN - GRANOLLERS - MAÇANET

Taula 5.7. Dades de viatgers a la línia 2 de RENFE l’any 2002 

La Línia 3 mostra un nombre de viatgers molt inferior a la Línia 2. A la Taula 5.8, s’observa 
aquest fet alhora que un increment respecte l’any 2001 molt baix, entorn al 6%. Cal destacar, 
però, l’alt increment de viatgers de les estacions de La Garriga i Figaró amb un 20 i un 57% 
respectivament. 

Els valors de nombre de viatgers de la Línia 4 (Taula 5.9.) és el més elevat de les tres línies 
que travessen les comarques del Vallès. Això es deu al pas d’aquesta línia per municipis 
amb un alt nombre d’habitants, com són Sabadell i Terrassa. L’increment de viatgers 
respecte l’any 2001 no es molt alt (un 7,7%) però destaquen per un gran valor els municipis 
de Sant Miquel G., Vacarisses i Sabadell. 
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ESTACIÓ VIATGERS % DIF 2001 OBSERVACIONS
MONTCADA RIPOLLET 712 4,40%
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 1.512 11,01%
MOLLET SANTA ROSA 3.813 -0,26%
PARETS DEL VALLÈS 2.630 7,92%
GRANOLLERS - CANOVELLES 3.237 0,84%
LES FANQUESES DEL VALLÈS 713 -1,38%
LA GARRIGA 2.278 20,40%
FIGARÓ 226 56,94%
TOTAL 15.121 5,94%

LINIA 3: L'HOSPITALET - VIC

Taula 5.8. Dades de viatgers a la línia 3 de RENFE l’any 2002 

ESTACIÓ VIATGERS % DIF 2001 OBSERVACIONS
MONTCADA BIFURCACIÓ (*) 2.456 5,59%
MONTCADA I REIXAC MANRESA 5.920 6,61%
MONTCADA I REIXAC SANTA MARIA 1.471 5,15%
CERDANYOLA DEL VALLÈS 15.310 7,53%
BARBERÀ DEL VALLÈS 5.365 -1,40%
SABADELL SUD 4.128 11,03%
SABADELL CENTRE 10.099 11,83%
SABADELL NORD 7.129 9,91%
TERRASSA 12.715 7,52%
SANT MIQUEL G. 143 62,50%
VILADECAVALLS 146 5,04%
VACARISSES-TORREBLANCA 115 0,88%
VACARISSES 132 12,82%
TOTAL 65.129 7,69%
(*) DADES CONJUNTES PER LES LÍNIES: 3 i 4.

LINIA 4: SANT VICENÇ - VILAFRANCA - BCN - SABADELL - TERRASSA - MANRESA

Taula 5.9. Dades de viatgers a la línia 4 de RENFE l’any 2002 

5.1.3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Les línies dels FGC que travessen les comarques del Vallès són les  S1, S2, S5 i S55. Entre 

les poblacions de Valldoreix i Sant Cugat les línies S1, S2 i S5 transcorren paral·lelament. En 

aquest darrer municipi finalitza la línia S5, la línia S1 es bifurca fins a Terrassa, la línia S2  

continua direcció Sabadell i comença una nova línia (S55), paral·lela a la S2, però amb destí 

la Universitat Autònoma. 

La Taula 5.10 mostra el nombre de viatges realitzats per estacions d’origen dels Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya de les línies que transcorren pel territori del Vallès. Aquestes 
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dades són les publicades per FGC a la seva Memòria 2002. Les dades inclouen els viatges 

realitzats amb títols gratuïts. 

NOM ESTACIÓ NOMBRE VIATGES LINIES
Valldoreix 914.132              S1, S2 i S5
Sant Cugat 3.349.006           S1, S2 i S5
Mira-Sol 354.065              S1
Hospital General 286.355              S1
Rubí 1.991.797           S1
Les Fonts 216.340              S1
Terrassa-Rambla 1.842.468           S1
Sant Joan 698.646            S2, S55
Bellaterra 343.098              S2, S55
Universitat Aut. 1.698.971           S2, S55
Sant Quirze 570.348              S2
Sabadell-Estació 556.257              S2
Sabadell-Rambla 1.269.102         S2

Taula 5.10. Nombre de viatgers dels FGC al Vallès l’any 2002 

En la Figura 5.14 es troba representada l’evolució de la demanda de viatges en la línia 

Barcelona - Vallès dels F.G.C. en els darrers cinc anys. S’observa una clara i constant 

tendència a l’augment d’aquesta demanda al llarg dels anys, no mostrant-se cap increment 

substancial en l’any 2.001 quan es va portar a terme l’extensió tarifària a tota la regió 

metropolitana. 
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Fig. 5.14. Evolució de la demanda a la línia Barcelona - Vallès 
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6. Situació prevista 2010 

6.1. Previsions demogràfiques per l’any 2010 

6.1.1. Previsions de població per l’any 2010 

Les dades de previsions demogràfiques i de mobilitat en l’horitzó del 2010 han estat extretes 

del Pla Director d’Infrastructures 2001-2010 realitzat per l’ATM. Per obtenir aquestes 

previsions s’han tingut en compte dos elements determinats: 

- L’evolució de la població experimentada durant els darrers quinquennis censals per 

les àrees de poblament consolidades. 

- Previsions futures de construcció d’habitatges en sòl urbà i urbanitzable, en base a 

l’avaluació de les àrees urbanitzables de què disposa cada municipi i de l’ocupació 

dels habitatges resultants (INTRA, ALG, Institut DYM, 1997)  

Els resultats obtinguts es troben a la Figura 6.1. 

 

 Fig. 6.1. Població 2010 en valors absoluts 
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Les previsions de població per l’any 2010 segueixen una tendència a disminuir a la població 

de Barcelona i un creixement moderat a la segona corona. Això es degut a una poca oferta 

de sòl i a uns preus alts a la ciutat central. 

Amb tot això l’increment de població als Vallès Oriental i Occidental oscil·la entre un 2% i un 

6,3% (corresponent a Terrassa i el seu entorn) respecte l’any 1996. 

6.1.2. Previsions de llocs de treball per l’any 2010 

Per la avaluació dels llocs de treball s’ha seguit un procediment similar al de l’obtenció de les 

previsions de població (INTRA, ALG, Institut DYM, 1997): 

- Identificació de les àrees de nou desenvolupament segons les dades de disponibilitat 

de sòl urbanitzable. 

- Previsió del grau de desenvolupament de cada actuació en el marc dels propers 

anys, fins el 2010. 

- Estimació de factors de correlació entre superfícies i llocs de treballs creats, que són 

variables en funció de la qualificació prevista del sòl per les figures de planejament: 

sòl industrial, terciari, de serveis o mixt. 

La taxa mitjana de creixement de llocs de treball, entre els anys 1986 i 1996 és del 2,1%. 

Aplicant una reducció, preveient un creixement no sostingut entre el 1996 i el 2010, s’arriba a 

una taxa final de creixement entre l’1% i el 1,5%. Amb aquestes dades se’n deriven dos 

hipòtesis de treball: hipòtesi baixa i hipòtesi alta. 

Com s’aprecia a la Figura 6.2, la situació prevista pel 2010 tendeix cap a una 

descentralització de Barcelona. Les localitzacions dels llocs de treball a les comarques del 

Vallès oscil·len entre el 0,9% (corresponent a la zona de Caldes de Montbui) i el 5,7% 

(corresponent a la zona de Granollers i els seus voltants) del total a la RMB. 
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Fig. 6.2. Distribució dels llocs de treball pel 2010 (hipòtesi alta) 

6.2. Mobilitat obligada i total en l’horitzó del 2010 

6.2.1. Mobilitat obligada per motius de treball 

Les dades de mobilitat obligada per motius de treball a la RMB són les que apareixen a les 

taules 6.1. i 6.2. 

 
Mobilitat obligada per motius de treball 

  
Tipus de desplaçaments desplaçaments/dia ∆ 1996 
Desplaçaments totals 1.873.056 23,50% 
Desplaçaments interns als municipis 949.859 18,70% 
Desplaçaments externs als municipis 923.196 28,80% 
 

Taula 6.1. Mobilitat obligada per motius de treball l’any 2010 (hipòtesi alta) 
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Matriu agregada de viatges. Mobilitat obligada per motiu de treball 
 
 O / D Barcelona primera corona segona corona Fora RMB Total 
Barcelona 410.936 86.381 42.929 7.395 547.641 
primera corona 169.586 347.829 91.986 6.826 616.227 
segona corona 59.797 62.500 523.511 14.282 660.090 
Fora RMB 19.953 8.847 20.297 - 49.097 
Total 660.272 505.557 678.723 28.503 1.873.055 

 

Taula 6.2. Mobilitat obligada per motius de treball l’any 2010 (hipòtesi alta) 

(Aquestes dades s’han obtingut a partir de una hipòtesi de creixement de llocs de treball d’un 

1,5%.) 

La característica més remarcable de la mobilitat per motiu de treball a les comarques del 

Vallès al 2010 és el seu potenciament com a centre de generació, però, especialment, com a 

centre d’atracció de viatges, segons la major disponibilitat que actualment té de sòl, cosa que 

permetrà la localització de més llocs de treball (major atracció). 

La mobilitat obligada total (treball i estudis) s’incrementa en un 6,7% en la hipòtesi de càlcul 

(segons dades del PDI 2001-2010 realitzat per l’ATM). 

 

6.2.2.  Mobilitat total 

Les dades de mobilitat total previstes per l’any 2010, es mostren a la Taula 6.3. Aquests 

valors corresponen a la hipòtesi mitjana de creixement. 
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Distribució dels fluxos de mobilitat (any 2010) 
Àmbit radials perimetrals  interns 
Barcelona 1.737.113 47,1%     1.951.019 52,9%
Zona A1 1.295.317 68,5%     594.596 31,5%
Zona A2 1.052.645 63,8%     597.674 36,2%
Vilanova i la Geltrú 172.220 39,2% 26.007 5,9% 241.581 54,9%
Vilafranca del Penedès 101.815 33,9% 28.298 9,4% 170.405 56,7%
Martorell 246.099 55,7% 37.759 8,5% 158.239 35,8%
Terrassa 163.086 30,6% 64.193 12,1% 305.349 57,3%
Sabadell 176.358 34,9% 61.869 12,3% 266.416 52,8%
Caldes de Montbui 41.743 44,2% 22.099 23,4% 30.614 32,4%
Granollers 210.915 35,0% 46.265 7,7% 345.892 57,4%
Mataró 185.449 29,8% 24.876 4,0% 411.433 66,2%
Fora RMB 516.467 100,0%         
Total    5.899.227   52,3%    311.366   2,8%   5.073.218 45,0%
 

Taula 6.3. Distribució dels fluxos de mobilitat per l’any 2010 (hipòtesi alta) 

De la comparació d’aquestes dades amb les de l’any 1996, s’observa un increment de la 

proporció de desplaçaments radials (del 39% de l’any 1996 al 52,3% de l’any 2010) 

juntament amb una reducció en la proporció de desplaçaments interns (del 59% de l’any 

1996 al 45,0% de l’any 2010). 

 

6.3. Evolució del transport privat 

La quota teòrica del vehicle privat en cas de continuar globalment amb la mateixa tendència 

puja fins absorbir en els propers quinze anys un 50% més de la quota que actualment té 

assignada el transport públic. Aquesta hipòtesi suposa continuar amb les mateixes 

pràctiques de mobilitat i transport. Tot els eixos que afecten el Vallès assolirien valors 

superiors al 90%, amb un màxim del 96,5% en el cas de Caldes de Montbui. 

Aquestes dades alerten de la necessitat d’adoptar mesures d’afavoriment del transport 

públic. 
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7. Actuacions previstes 

Les actuacions previstes, tan a la xarxa de transport públic com a la xarxa de carreteres, són 

un clar indicador de les necessitats futures d’infrastructures, degut a les variacions en la 

població i l’evolució en les característiques de les mobilitats obligades corresponents. 

Aquestes propostes es poden veure com a solucions dels problemes existents i dels 

esperats amb l’evolució de les taxes de població i la seva mobilitat. 

7.1. Actuacions previstes per l’ATM 

Les actuacions previstes per l’ATM i publicades al PDI 2001-2010 és mostra a la Taula 7.1. 

Codi Actuació Localització

AX-14 FGC Perllongament Terrassa Rambla - 
Can Roca Terrassa

AX-15 FGC Perllongament Sabadell Estació - Pl. 
Espanya Sabadell

AX-19 Plataforma reservada per a bus al 
corredor Caldes-Mollet/Sta. Perpètua Caldes-Mollet/Sta. Perpètua

MM-13 FGC Adaptació a PMR Vallès

MM-14 FGC Allargament andanes Vallès

IN-07 Intercanviadors línia el Papiol - Mollet 
(RENFE i FGC)

Barberà, St Cugat i Hosp. General de 
Catalunya

IN-10 FGC Aparcaments de dissuasió Vallès

IN-11 Noves estacions d'autobús St. Cugat del V.

XE-01 RENFE Reconversió a viatgers línia el 
Papiol - Mollet el Papiol-Mollet

XE-04 RENFE Connexió de les línies de Vic i 
Girona Granollers

XE-05 RENFE Desdoblament de via Montcada - 
la Garriga Montcada-la Garriga

XE-06 RENFE Túnel de Montcada Montcada

XE-07 RENFE Noves estacions a Sabadell, 
Terrassa, St. Adrià i Granollers Sabadell, Terrassa i Granollers

XE-12 RENFE Soterrament parcial a Mas 
Rampinyo Montcada

XE-16 RENFE Noves instal·lacions logístiques Terrassa i St. Celoni

XE-18 RENFE Aparcaments de dissuasió Vallès

Taula 7.1. Actuacions proposades per l’ATM al PDI 2001-2010 

 



Pàg. 50  Memòria 

Es pot observar com les actuacions previstes per l’ATM, estan orientades a fomentar l’ús del 

transport públic en detriment del privat amb la conseqüent descongestió de la xarxa de 

carreteres. 

Amb les mesures estudiades es pretén donar servei de transport públic a les noves zones de 

població i als municipis en constant creixement, com per exemple Sabadell i Terrassa. Això 

s’aconsegueix perllongant les línies ja existents o creant ramals nous. Alhora es pretén 

millorar la connectivitat entre modes, bé construint intercanviadors (com a la línia el Papiol – 

Mollet) o llançadores. En alguns casos, la previsió en l’augment de la demanda en 

determinades línies exigeix el desdoblament d’aquestes (en els FGC i RENFE) o un 

increment en la freqüència de pas amb l’adquisició de nous vehicles.  

Per fer el transport públic més popular, les mesures adoptades van encaminades a afavorir 

l’accessibilitat i reduir la durada dels trajectes. Això s’aconsegueix amb la construcció 

d’aparcaments de dissuasió, que facilita l’ús del transport públic al poder accedir a les 

estacions amb vehicle privat. Aquesta mesura comporta el corresponent augment de l’àrea 

d’influència del servei públic. Per tal de minimitzar la durada dels trajectes es preveu la 

construcció de túnels, com el de Montcada, i augmentant la ja esmentada connectivitat entre 

modes de la xarxa de transport públic. 

7.2. Actuacions a la xarxa de carreteres 

Les actuacions a la xarxa de carreteres estan promogudes pel Departament de carreteres de 

la Generalitat de Catalunya i per la Demarcació de carreteres de l’Estat Espanyol a 

Catalunya. La Diputació de Barcelona, en canvi, ja no en té potestat per a tal fi (només 

s’encarrega del manteniment de les actuals). 

7.2.1. Actuacions de la Generalitat de Catalunya 

A la Taula 7.2. es mostren les actuacions previstes per la Generalitat a Catalunya a la xarxa 

de carreteres del Vallès Occidental. 
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Població Descripció Estat

Barberà del Vallès Ampliació a 3r. carril. C-58. Cerdanyola-Terrassa Redacció de projecte

Castellar del Vallès Estabilització de talussos. B-124. Castellar del Vallès-
Calders Obra en execució

erdanyola del Vallès Nova carretera. (Via Cornisa) Connexió C-58/C-17. 
Cerdanyola-Mollet del Vallès Informació pública

ontcada i Reixac Enllaç. C-17/BV-1411. PK 4+300 al 5+740. Montcada i 
Reixac Redacció de projecte

Montcada i Reixac Millora de la intersecció d'accés al cementiri de 
Collserola Obra en execució

Palau-solità i Plegamans Enllaç a diferent nivell Can Bernades-Subirà 
(URBASA). C-59. PK 3+870. Sta Perpètua Mogoda Redacció de projecte

alau-solità i Plegamans Variant de Palau de Plegamans. 1a. Fase Informació pública

í Ordenació i millora d'accessos a la C-1413a. PK 4+640 
a 8+100. Rubí Redacció de projecte

abadell Prolongació Ronda oest Sabadell i Quart Cinturó-B-124 Redacció de projecte

Sabadell Millora de revolts a la C-1413a. PK 22+820 i 22+960. 
Sabadell Redacció de projecte

Sabadell Ronda oest de Sabadell connexió C-58 amb N-150 
Tram: Sabadell-Sant Quirze Obra en execució

ant Cugat del Vallès Xarxa telecomunicacions. C-16. Sant Cugat -Terrassa Redacció de projecte

ant Llorenç Savall Reforçament Sant Llorens Savall-Monistrol de Calders 
Fase 2 Obra en execució

Sant Quirze del Vallès Millora de la intersecció enllaç C-58 amb camí Sant 
Quirze del Vallès Obra en execució

Santa Perpètua de Mogoda Variant. C-59. Sta. Perpetua de Mogoda-Caldes de 
Montbui Redacció de projecte

anta Perpètua de Mogoda Variant. C-59. Sta. Perpetua de Mogoda-Palau-Solità i 
Plegamans Obra en execució

anta Perpètua de Mogoda Nou vial entre la B-142 i la B-140. Sta. Perpètua-
Polinya Obra en execució

Terrassa Travessera. N-150a. Terrassa Redacció de projecte

Terrassa Reforç. C-16. PK 24+190 a 56+635. 2a fase. Terrassa-
Manresa Redacció de projecte

errassa Reforçament de ferm. C-16. PK 21+390 al PK 24+160. 
Terrassa Redacció de projecte

errassa Reforçament de ferm. C-58 PK 6+570 al PK 20+575. 
Ripollet-Terrassa Redacció de projecte

acarisses Estudi previ enllaç. C-16/C-58. Vacarisses Redacció de projecte

Vacarisses Reforç ferm i obres completamentàries tram: 
Vacarisses-Castellbell Obra en execució

Viladecavalls Millora de connexió. B-245/C-16. Viladecavalls Redacció de projecte

Viladecavalls Estabilització de talussos. B-120. Viladecavalls-Olesa 
de Montserrat Obra en execució

Taula 7.2. Actuacions previstes a la xarxa de carreteres del Vallès Occidental 
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A la Taula 7.2. s’observa com les actuacions previstes per l’ampliació de la xarxa de 

carreteres  es centren en aquelles poblacions amb una previsió de creixement important, 

com es el cas de Sabadell i Terrassa. Tanmateix es preveuen actuacions en aquells 

municipis que per la seva proximitat amb Barcelona absorbeixen un volum important de 

vehicles en direcció cap a la capital com és el cas de Cerdanyola i Montcada i Reixac.  

Per millorar el trànsit interior als municipis amb una mobilitat més elevada es preveu la 

construcció de rondes connectades a les vies més importants d’accés, un exemple és 

Sabadell. 

Les actuacions previstes a realitzar en el Vallès Oriental, estan orientades, com es pot veure 

a la Taula 7.3. a la millora del traçat i a obres de manteniment de la xarxa de carreteres ja 

existent. Tot i això, als municipis amb una població major, les millores van encaminades a la 

reducció del impacte que provoca l’elevada circulació per les vies internes, construint rondes 

o soterrant les existents (com és el cas de Granollers i les Franqueses del Vallès) 

Població Descripció Estat

Aiguafreda Millores travessera urbana. N-152a. PK 
48+490 al 49+440. Aiguafreda Redacció de projecte

Cardedeu Estacions d'aforament a la C-35. PK 38,0 i 
45,0. Cardedeu Redacció de projecte

Castellterçol Rotonda a la C-59. PK 31+435. Castellterçol Redacció de projecte

Franqueses del Vallès, les Ronda Nord de Granollers. Les Franqueses 
del V.-Canovelles Obra en execució

Garriga, la Millores de traçat a la C-17. PK 32,0 al 32,3 i 
del PK 34,8 al 36,6. La Garriga-Tagament Redacció de projecte

Garriga, la Reforç. N-152a. PK 35+665 a PK 38+830. La 
Garriga Redacció de projecte

Garriga, la Reforç. C-17. PK 32+060 al PK 36+500. La 
Garriga-Tagament Redacció de projecte

Garriga, la Millores N-152 entre l'enllaç La Garriga, PK 
39+500 al 44+700 i 45+100 al 51+000 Informació pública

Garriga, la Millora enllaç C-17 amb la BP-1432 Tram: La 
Garriga Informació pública

Granollers Soterrament Ronda nord de Granollers. 
Connexió C-251 i C-17. Les Franqueses del Redacció de projecte

Granollers Estudi previ. Soterrament de la Ronda sud. C-
352. Granollers Redacció de projecte

Granollers Estudi de transit de Ronda nord de 
Granollers. C-251/C-17. Les Franqueses del Redacció de projecte

Granollers Millora de l'enllaç a la C-17 Tram: Lliçà 
d'Amunt Obra en execució

Lliçà de Vall Rotonda. C-155. PK. 12+230. Lliçà de Vall Obra en execució

Lliçà de Vall Construcció de 13 estacions d'aforament. C-
35. Lliçà de Vall, Sant Celoni, Sabadell Obra en execució
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Llinars del Vallès Millora intersecció Camí de Sanata. C-251. 
Llinars del Vallès Obra en execució

Mollet del Vallès Millora connexió C-17 amb la C-59 i C-33 Redacció de projecte

Mollet del Vallès Anàlisi de solucions enllàç C-33 / C-17 / C-59. 
Mollet Redacció de projecte

Parets del Vallès Enllumenat de l'enllaç de Parets. C-17 / C-35. 
Parets Redacció de projecte

Roca del Vallès Condicionament. BV-5105. PK 0+200 al 
5+298. Cardedeu-La Roca del Vallès Redacció de projecte

Roca del Vallès (A) Variant de Cardedeu i Llinars del Vallès Redacció de projecte

Roca del Vallès Obres complementaries. C-35 / BV-5105. La 
Roca del Vallès-Sta Maria de Palautordera Obra en execució

Sant Celoni (A) Enllaç entre les carreteres A-7, C-35 i C-
61. Sant Celoni Informació pública

Sant Quirze Safaja Millora de revolt a Sant Quirze Safaja rotonda 
B-143 i BP-1432 i vies lentes Obra en execució

Sant Quirze Safaja Millora de revolt (C-59 antiga B-143) Obra en execució

Tagamanent Reforçament de la C-17 PK 37+200 al PK 
44+100. Tagament-Centelles Redacció de projecte

Taula 7.3. Actuacions previstes a la xarxa de carreteres del Vallès Oriental 

 

7.2.2. Actuacions de l’Estat Espanyol 

L’única actuació prevista pel Ministeri de Foment espanyol a les comarques del Vallès en els 
pròxims anys, publicada en el “Plan director de infraestructuras 1993-2007”, és el nomenat 
Quart Cinturó de Barcelona. El Quart Cinturó és el projecte d’una autovia entre les 
poblacions de Abrera i St. Celoni, que en un futur formarà part de l’Eix Prelitoral Català. 
Aquest eix, paral·lelament a l’actual autopista A-7, anirà des de la frontera francesa fins 
València. Les poblacions del Vallès per les quals transcorreria aquesta via són: 
Viladecavalls, Terrassa, Matadepera, Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes de 
Montbui, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana, Les Franqueses del Vallès, L’Ametlla del 
Vallès, Cardedeu, Llinars del Vallès i St. Celoni.  
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8. Anàlisi de resultats 

El Vallès Oriental i el Vallès Occidental, dintre de la Regió Metropolitana de Barcelona, són 
responsables d’un percentatge molt elevat de desplaçaments, amb les conseqüències que 
aquest fet comporta.  

Si es parla en termes de mobilitat, les dades publicades a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
2001 realitzada per l’ATM, posen de manifest valors d’autosuficiència importants, tan 
d’autocontenció com de desplaçaments entre les dues comarques. El percentatge 
d’autocontenció comarcal es situa entre els més elevats de la RMB; sobretot cal esmentar 
l’increment d’aquesta xifra des de l’any 1996 en el Vallès Oriental en un 5,6%, situant-se 
actualment en el 83,6%. En el mateix sentit, el nombre de desplaçaments entre les 
comarques del Vallès és dels més elevats entre comarques de la RMB si no es conten els 
realitzats amb la capital. Per mode de transport, el transport privat és el que assoleix una 
quota de mercat més important. Obté un 50% aproximadament de desplaçaments, enfront 
un 33% i un 43% de desplaçaments realitzats en transport públic al Vallès Occidental i al 
Vallès Oriental respectivament. 

Alhora de realitzar l’anàlisi de la xarxa de carreteres del Vallès s’han tractat les dades 
d’intensitats mitjanes diàries (IMD). Aquestes IMD diferencien el caràcter d’utilització de les 
vies. Així, uns valors de IMD poc fluctuants durant tot l’any apunten cap a una via on els 
desplaçaments per mobilitat obligada no tenen gaire influència sobre la densitat total. En 
canvi, aquelles vies on, amb claredat, apareixen variacions entre els mesos d’estiueig amb la 
resta o entre els caps de setmana i els dies laborals indiquen una forta repercussió de la 
mobilitat obligada. Aquest fet s’observa especialment en les dades de vehicles pesants, per 
exemple, en carreteres com l’A-7, la C-17 o la C-58. Un altre indicador de la IMD de les 
carreteres és la distància amb Barcelona. La gran capacitat de generació i atracció de 
desplaçaments de la capital explica una IMD més constant en el temps. Un exemple es troba 
en l’autopista A-17 en el tram entre Barcelona i Montmeló. Aquestes vies del Vallès són 
utilitzades, no només pels habitants de les terres que travessa sinó com carreteres de pas 
per altres comarques. 

Com ja s’ha vist a l’anàlisi de mobilitat de la regió metropolitana, els motius principals dels 
desplaçaments són els deguts a la mobilitat obligada, això són desplaçaments per motius 
laborals (65,1%) o d’estudis (34,9%). Tanmateix, tenen un pes rellevant els desplaçaments 
de tornada a casa (un 47,7% del total de desplaçaments). Es confirma, doncs, una tendència 
pendular de la mobilitat, es a dir, la major part dels desplaçaments tenen l’origen o la 
destinació en el propi domicili. Aquest fet apunta cap a la importància de conèixer les 
previsions futures demogràfiques i de llocs de treball. Amb aquestes dades es podran 
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conèixer les necessitats futures de desplaçaments i quines actuacions realitzar sobre la 
xarxa actual.  

Les tendències demogràfiques mostren que l’evolució de la població segueix una propensió 
a disminuir a l’aglomeració central. La reducció de població es deu a l’escassa oferta de sòl i 
el que hi ha amb uns preus elevats. Tot aquest moviment es tradueix en un increment a la 
segona corona. A les comarques del Vallès l’augment oscil·la entre un 2% i un 6% 
(corresponents a municipis com Sabadell i Terrassa i el seus entorns). 

L’oferta de treball pateix una descentralització des de Barcelona cap als municipis de la seva 
perifèria. Els motius són els mateixos que per l’evolució dels llocs de residència, una escassa 
oferta de sòl industrial i a uns preus molt elevats. Podria semblar un altre motiu el fet de voler 
situar-los a prop de les residències, però les dades no indiquen aquest fet; els temps mitjans 
dels desplaçaments es situen en 26,4 minuts, sense variar notablement en els darrers anys. 
Gràcies a la esmentada descentralització l’increment de llocs de treball a les comarques del 
Vallès oscil·la, segons les zones, entre un 0,9% i un 5,7% (a Granollers i rodalies). 

Amb les dades de localització tant del treball com de la residència es poden analitzar els 
desplaçaments realitzats per mobilitat obligada. Les dades publicades al PDI 2001-2010 
indiquen un potenciament de les comarques del Vallès (incloses a la segona corona) no 
només com a centre generador sinó com atractor de viatges, segons la major disponibilitat 
que en té de sòl. A més de ser un important destí de molts desplaçaments, la mobilitat 
interior es preveu que s’incrementi en valors absoluts. 

En quant a la utilització de transport públic o privat, les previsions anuncien una tendència de 
creixement elevada de la quota teòrica d’utilització del privat. L’estimació del percentatge de 
captació del vehicle privat en desplaçaments intermunicipals al transport públic, es situa, en 
municipis com Terrassa, Sabadell o Granollers, al voltant del 92%. Aquestes dades, tot i 
provenir d’extrapolacions i tenir una variabilitat elevada, serveixen d’advertiment sobre el risc 
d’un abandonament progressiu del transport públic amb els conseqüents efectes. 

Per tal de poder assumir les variacions que es preveu es produiran sobre el territori, tant en 
la demografia com en la localització dels llocs de treball, cal actualitzar les infrastructures de 
transport existents. D’aquestes millores sobre la xarxa actual en depenen les futures quotes 
de mercat dels diferents modes de transport.  

Tot i l’avantatjosa situació del transport privat en front del transport públic s’ha de continuar 
millorant la xarxa de carreteres per adaptar les presents infrastructures a les futures 
demandes i donar servei als nuclis de població i de treball emergents. En aquest sentit 
treballa la Generalitat de Catalunya amb els necessaris estudis de viabilitat de les obres 
demandades per les previsions. Municipis en constant creixement, com són Sabadell, 
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Terrassa, Granollers o les Franqueses del Vallès veuran ampliades les seves comunicacions 
per carretera. Aquestes poblacions d’una certa envergadura necessiten de l’existència de 
rondes per descongestionar el trànsit intern i agilitar el seu encreuament per viatgers de 
poblacions veïnes. Aquest últim fet és molt important en municipis pròxims a Barcelona que 
suporten unes elevades intensitats de trànsit, com és el cas de Montcada i Reixac o 
Cerdanyola. Un altre tipus d’actuacions previstes es el soterrament de certes vies amb un 
volum alt de vehicles, que al pas per alguns municipis produeixen un impacte excessiu. 
Aquest és el cas d’alguns trams de les rondes de Granollers. 

L’elevat percentatge de desplaçaments mitjançant el transport privat implica una xarxa de 
carreteres amb la suficient fluïdesa necessària per evitar congestions. Això no s’aconsegueix 
només actuant sobre aquesta xarxa sinó que es tan o més important dotar d’un transport 
públic atractiu per l’usuari. Les millores proposades per l’ATM al PDI 2001-2010, cerquen 
aquest objectiu. Aquestes mesures depenen de la demanda actual de les infrastructures i de 
les previsions a llarg termini. Per tal d’aconseguir el fi desitjat, la xarxa de transport públic ha 
de comptar amb uns temps de desplaçaments minimitzats, amb facilitats d’accés com 
l’existència d’aparcaments de dissuasió i una elevada connectivitat entre modes dins la xarxa 
de transport públic. Els aparcaments de dissuasió afavoreixen l’arribada a les estacions en 
vehicle privat i així amplien el radi d’influència de la pertinent estació. La connectivitat és 
important per no haver de doblar infrastructures, reduir el recorregut del desplaçaments i 
descentralitzar els recorreguts dels desplaçaments evitant congestionar les línies actuals, 
entre altres coses. Això s’aconsegueix ja sigui mitjançant llançadores o estacions 
multimodals. Un exemple són els intercanviadors previstos per les línies de FGC i RENFE 
entre el Papiol i Mollet. Tot i això en certs casos es inevitable el desdoblament de línies, 
normalment de RENFE, on es circula en ambdós sentits de marxa per la mateixa via i es 
mostren incapaces d’assumir la demanda vinent. Un exemple és la línia entre Montcada i la 
Garriga. 
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Conclusions 

Com s’ha pogut observar a través de tot el projecte, el grau de desenvolupament de les 
comarques del Vallès es preveu en augment si es pren com a referència les dades de 
mobilitat. Ampliant les infrastructures a totes les poblacions s’afavoreix la descentralització de 
la població i dels llocs de treball al Vallès. Fent arribar a tots els seus habitants aquest 
desenvolupament, s’evita congestionar certes zones, com ara Sabadell, Terrassa, Sant 
Cugat del Vallès o Granollers on són presents el major nombre de població. 

L’evolució ha de ser el més sostenible possible i això passa per unes infrastructures 
coherents amb l’entorn i el medi ambient i inevitablement per la potenciació del transport 
públic a tota la regió.  
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Agraïments 

Voldria agrair el treball realitzat per Ramon Coll, en els inicis d’aquesta tasca. Tanmateix, 

voldria destacar l’interès, la disponibilitat i les ajudes al projecte en quant a informació al Sr. 

Ramon Morera i Fauquier, Cap de serveis d’Equipament i Dades Viàries del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Sra. Milagros Coca, 

de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i als senyors Juan Herrera i Anton Cora de la 

Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya. 
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