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RELACIÓ DE FETS 

El 3 de febrer de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci 

d'informació pública del Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV) i del corresponent Estudi 

ambiental. 

El 28 de juliol de 2020 el Consell Comarcal va notificar al Departament de Territori i 

Sostenibilitat les al·legacions al PEMV aprovades al Ple de 22 de juliol de 2020. 

El 3 d’agost de 2020 la Presidència del Consell Comarcal va traslladar al Director general 

d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, les al·legacions rebudes dels ajuntaments de la comarca i dels grups polítics del 

Consell Comarcal següents per tal de ser tingudes igualment en consideració: 

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 Ajuntament de Granollers 

 Ajuntament de la Llagosta 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Ajuntament de Montornès del Vallès 

 Ajuntament de Parets del Vallès 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Ajuntament de Tagamanent 

 Ajuntament de Vallromanes 

 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 Grup comarcal d’ERC i ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 

Montbui, Campins, Cardedeu, la Garriga, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 

Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria 

de Martorelles, Tagamanent i Vallromanes 

El 12 de febrer de 2021 el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre l’aprovació del 

PEMV. 



 
 

 
 

 
 

El 25 de febrer de 2021 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya ha tramès al Consell Comarcal l’informe tècnic de resposta a les al·legacions 

formulades. 

En línia amb les al·legacions formulades pel Consell Comarcal, el PEMV ha duplicat els 

aparcaments segurs per a bicicletes en estacions, ha ampliat la xarxa de vies pedalables en 

un 25% i ha inclòs la creació d’un comissionat per a l’execució del PEMV. No obstant això, 

no s’han estimat la majoria d’al·legacions presentades, com per exemple, la necessitat de 

major ambició davant l’emergència climàtica i la problemàtica de la qualitat de l’aire, la línia 

orbital ferroviària entre Granollers i Mataró, l’intercanviador ferroviari de la R3-R8 (línia de Vic-

línia de la UAB) o la demanda d’un òrgan de seguiment territorial amb representació comarcal, 

entre d’altres. Tampoc s’ha donat resposta al compromís de fer un retorn a tota la ciutadania 

i entitats que van implicar en el procés de participació pública en el qual va col·laborar el 

Consell Comarcal, tal com s’havia demanat. S’adjunta un document annex amb el contingut 

íntegre de les al·legacions formulades i la resposta del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Donar compte al Ple del Consell Comarcal de la resposta del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació a les al·legacions formulades 

en el tràmit d’informació pública del PEMV, recollides en el document adjunt. 

2. Traslladar la resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya als ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 

Campins, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, la Llagosta, 

Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, 

Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia 

de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallromanes i Vilanova del 

Vallès, així com al grup comarcal d’ERC, dels quals el Consell Comarcal va traslladar 

les al·legacions formulades. 

 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
 
 



 
 

 
 

 
 

ANNEX. RESPOSTA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT A LES 
AL·LEGACIONS FORMULADES PEL PLE DEL CONSELL COMARCAL EN RELACIÓ AL 
PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS (PEMV) 
 
 

1.  Concreció i calendari de les actuacions del PEMV 

 
Al·legació formulada 
 
Algunes de les mesures i actuacions plantejades al PEMV tenen un caràcter molt general i poc 
concret, i estan mancades de terminis d’implantació dins del període de vigència del document. 
 
La redacció del PEMV deriva del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de 2010, i d’acord 
amb aquest Pla l’horitzó temporal del PEMV se situa al 2026. Tanmateix, el temps transcorregut 
des de l’aprovació del PTMB deixa un escàs marge temporal per poder assolir dels objectius el 
2026, especialment pel que fa a la millora de les infraestructures transport públic que no estan 
iniciades i que requereixen de major temps de planificació i execució. 
 
Així doncs, per tal d’assegurar la implantació efectiva de les accions previstes i la consecució del 
objectius fixats resulta imprescindible aprofundir en la concreció de les mesures i actuacions 
plantejades pel PEMV i establir un calendari detallat de desenvolupament.  

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV es un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de millora prioritàries fins 
a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes en diferents modes de 
transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a millorar la mobilitat i 
connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat. En aquest marc, el PEMV proposa accions 
concretes de millora, tanmateix, es tracta de definicions des d'un punt de vista estratègic que 
caldrà definir en detall en posteriors estudis i projectes específics.  
 
A més, la proposta final del PEMV incorpora un capítol 8 Seguiment del PEMV o s'incorporen una 
sèrie d'aspectes que donen resposta a l'al·legació:  
 
Comissionat: Es proposa la creació de la figura d’un Comissionat dins el Departament de Territori 
i Sostenibilitat que realitzi les funcions de coordinador del PEMV a l’hora de fer un seguiment del 
compliment de la proposta, gestionar els informes de seguiment proposats a continuació i ser 
l’encarregat de coordinar els comitès de seguiment estratègic, tècnic i social. 
  
Reunions de seguiment: Amb l’objectiu que les diferents administracions i agents implicats em la 
implantació del PEMV participin de manera activa en el procés d’execució del Pla es proposen 
unes reunions amb periodicitat mínima anual per a fer un seguiment i recollida d’aportacions de 
totes les institucions i organismes que tenen alguna responsabilitat en l’execució del PEMV. 
 
Coordinació de la potenciació de la mobilitat sostenible per corredors estratègics: El PEMV ofereix 
una proposta d’actuacions en matèria de millora de la mobilitat i el desenvolupament sostenible 
en un horitzó a curt termini, però no és objecte del PEMV calendaritzar o prioritzar entre la llista 
de més de 70 actuacions previstes ja que cadascuna d’elles té els seus propis responsables, 
calendaris d’execució previstos i no es troben totes en el mateix estadi de planejament, per 
exemple, mentre algunes ja tenen projectes redactats, d’altres encara requereixen d’estudis de 
viabilitat. 
 



 
 

 
 

 
 

Tanmateix, des del seguiment del PEMV es realitzarà una tasca específica per vetllar que aquelles 
actuacions que fomentin un transvasament de la mobilitat cap a modes més sostenibles avancin 
o vagin en paral·lel amb les actuacions viàries.  

 
 

2.  Priorització de les actuacions 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV proposa un conjunt d’actuacions molt diverses, que afecten diferents àmbits i amb 
diferent contribució a la consecució dels objectius fixats. 
 
Tenint en compte les diferents administracions i fonts de finançament implicades, l’escàs marge 
temporal restant fins al 2026 i el context d’incertesa actual, és probable que no puguin executar-
se la totalitat de les actuacions i mesures previstes. 
 
Per tant, es considera necessari definir un ordre de prioritats en les actuacions, per tal de garantir 
la màxima eficàcia en la consecució dels objectius del PEMV. En aquest sentit, les actuacions a 
prioritzar haurien de ser sobretot les actuacions de millora del transport públic en general, i 
especialment les relacionades amb el ferrocarril. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Es respon conjuntament amb la reclamació (1) de la mateixa al·legació.  

 

 

3.  Posada al dia d’inversions al Vallès Oriental 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV destina el 56% de les inversions al Vallès Occidental i el 44% al Vallès Oriental. Però 
tenint en compte que en el cas del Vallès Oriental hi ha un part important de les inversions (23%) 
que es destinen a mesures necessàries pel que fa al transport de mercaderies, això significa que 
les inversions que suposen una millora per a la mobilitat ciutadana al Vallès Oriental queden 
només un en 37% del total. 
 

Àmbit d'actuació 

Cost de construcció (M€) 

Vallès 
Occidental 

Vallès 
Oriental 

Total  

Xarxa d'infraestructures de transport públic 1.011,9 690,5 1.702,3 

Xarxa de serveis de transport públic 0,4 0,0 0,4 

Xarxa d'infraestructures viàries per al transport 
privat 

293,7 91,4 385,1 

Xarxa de modes no motoritzats 34,3 16,9 51,2 

Transport de mercaderies 0,4 236,4 236,8 

Gestió de la mobilitat 4,6 4,6 9,2 

TOTAL PEMV 1.345,0 1.040,0 2.385,0 

 
Per interpretar aquestes dades, és necessari recordar que en els últims anys s’ha invertit sobretot 
en el transport públic de les zones més poblades, com és el cas de les noves línies del metro de 
Barcelona o bé en la prolongació de les línies de FGC a Sabadell i Terrassa.  
 



 
 

 
 

 
 

Mentrestant, el Vallès Oriental ha acumulat un desfasament important en inversions en 
infraestructures i serveis de transport públic. El cas més paradigmàtic, segurament, és el de la 
millora de la línia ferroviària R3, anunciada en múltiples ocasions d’ençà de l’accident ferroviari de 
1979, i a hores d’ara encara pendent. Val a dir que l’existència d’una línia de rodalies sense 
desdoblar constitueix a dia d’avui una anomalia històrica única en les àrees metropolitanes de 
Barcelona i Madrid. Aquest fet condiciona les freqüències de pas, els temps de viatge, les 
incidències i la puntualitat dels serveis i fa que aquesta línia no sigui competitiva en el context 
metropolità. Això juntament amb les mancances de connexió transversal i intermodal de la línia i 
de serveis capil·lars d’aportació, impedeixen aprofitar el potencial subjacent d’aquesta 
infraestructura de transport públic.  
 
Si bé és cert que el pes demogràfic del Vallès Oriental és relativament baix en el context 
metropolità, no és menys cert que té un bon nombre de municipis, pobles i nuclis; així com grans 
àrees entorn de la Riera de Caldes, la Vall del Tenes o la zona del Montseny sense oferta 
ferroviària i generalment mancats de serveis competitius.  
 
El criteri de centrar les inversions en les zones més poblades és raonable per obtenir el major 
rendiment cost-benefici dels recursos disponibles. Però d’acord amb les estratègies 
d’estructuració urbana, ordenació de les xarxes i desenvolupament del transport públic fixades pel 
PTMB, del qual emana el PEMV, en el cas del Vallès Oriental és imprescindible atendre altres 
criteris com el de l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats en el context metropolità i la 
contribució a una ordenació territorial i de la mobilitat més sostenible.  
 
Per tot això, cal que el PEMV tingui en consideració la necessitat de posar al dia les inversions 
per a la mobilitat al Vallès Oriental, especialment pel que fa les noves infraestructures i serveis de 
transport públic i a la millora de la xarxa viària existent. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV no realitza una proposta d'actuacions separada entre les dues comarques sinó que els 
tracta com a una única entitat i proposa aquelles accions prioritàries per a millorar la mobilitat del 
conjunt.  
 
Tanmateix, la proporció resultant d'inversions per comarques que assenyala la reclamació es 
considera raonablement equilibrat. un 44% contra un 37% no es considera una gran diferència, i 
menys tenint en compte que el pes poblacional del Vallès Occidental és força superior al del Vallès 
Oriental. 

 
 

4.  Emergència climàtica i qualitat de l’aire 

 
Al·legació formulada 
 
El cinquè informe del Grup Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) estimava 
que les activitats humanes havien provocat un escalfament global d’aproximadament 1,0 ºC per 
sobre dels nivells preindustrials, així com que l’escalfament global és probable que arribi a 1,5 ºC 
entre el 2030 i el 2052 si continua augmentant al ritme actual. Així mateix, adverteix dels 
gravíssims perills d’aquesta transformació pel que fa a l’augment del nivell del mar i de la 
freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems en relació a la temperatura i la 
pluviometria, entre d’altres. I, finalment, constata que les mesures previstes a l’Acord de París, de 
2015, són insuficients per assolir l’objectiu de limitar l’augment de l’escalfament global en 1,5 ºC, 
així com la necessitat de començar a assolir reduccions importants d’emissions molt abans del 
2050. 
 



 
 

 
 

 
 

A Catalunya, la Llei 16/2017, del canvi climàtic, determina que les mesures que s'adoptin en 
matèria de transports i mobilitat han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle, per a avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i 
intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del transport 
públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 
Així mateix, el 14 de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar l’emergència climàtica, 
adoptant, entre d’altres, el compromís d’assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport 
públic, el vehicle compartit, la micromobilitat i els vehicles d'emissió zero.  
 
La Unió Europea també ha fet seves històricament les prioritats de lluita contra el canvi climàtic. 
El 28 de novembre de 2019 el Parlament Europeu va declarar l’emergència climàtica i va fixar 
l’objectiu de tenir un balanç neutre d’emissions pel 2050 i de reduir en un 55% les emissions de 
GEH per al 2030. 
 
Actualment han declarat l’emergència climàtica 1.750 institucions públiques de 30 països. 
 
En tot aquest context, les actuacions sobre la mobilitat són de la màxima transcendència, si es té 
en compte que el transport és principal sector responsable d’emissions de GEH a Catalunya, amb 
un 43% del total, segons dades de l’Estudi ambiental estratègic del propi PEMV. 
 
Per altra banda, la superació puntual dels límits de qualitat de l’aire fixats per la Unió Europea, i 
encara més dels recomanats per l’OMS, és una altra problemàtica molt important que afecta bona 
part del Vallès Oriental i de de la regió metropolitana de Barcelona, i que requereix també de 
mesures urgents per afrontar-la, no només per assolir el compliment dels límits legals, sinó 
sobretot per revertir els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut que evidencien 
nombrosos estudis internacionals. 
 
El Decret 223/2006 ja va declarar 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, 8 dels 
quals del Vallès Oriental, com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels 
contaminants d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió, contaminants que són emesos molt 
majoritàriament pel sector del transport.   
 
Al Vallès Oriental la qualitat de l’aire és un tema que preocupa. Per això, els 8 municipis declarats 
com a zona d’especial protecció, juntament amb 4 municipis veïns més amb continuïtat urbana, ja 
van redactar el 2016 el Pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire al Vallès Oriental. Per 
altra banda, l’Ajuntament de Granollers lidera la Taula Supramunicipal de Qualitat del l'Aire del 
Vallès Oriental, amb l’objectiu d’aglutinar els municipis de la zona 2 de qualitat de l’aire de la 
comarca per tal de concertar, fomentar i implantar conjuntament actuacions de millora. 
 
Així doncs, tenint en compte que el sector del transport és el principal responsable de les 
emissions de GEH en relació al canvi climàtic i de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules en 
suspensió en relació a la qualitat de l’aire, així com la necessitat d’adoptar mesures terminants i 
urgents per afrontar aquests reptes, cal que el PEMV prioritzi les actuacions més efectives per 
contribuir-hi i assoleixi objectius de reducció més ambiciosos en aquest sentit. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ha internalitzat la priorització de les actuacions en transport públic, en modes no 
motoritzats o de millora de la gestió de la mobilitat o de regulació del vehicle privat l’elaboració de 
la seva proposta. La metodologia que s’ha utilitzat en la selecció de les actuacions del El PEMV 
defineix, per cadascun dels modes de transport, una llista d'actuacions que es divideix en tres 
graus de prioritat: base -les accions mínimes-, alta -llista més ambiciosa però al mateix temps 
factible dins l'horitzó 2026 del PEMV- i Llarg termini -són actuacions que es descarten per a la 
proposta del PEMV degut a la seva impossibilitat d'estar executades dins de l'horitzó temporal del 
Pla per la seva complexitat combinada amb el seu baix grau de maduresa en la planificació i 



 
 

 
 

 
 

redacció de projectes-. Així, després del procés lògic d’avaluació dels diferents escenaris 
elaborats, el Pla, principalment, ha incorporat les propostes viaries definides a la prioritat base 
mentre que per la resta de modes s’ha incorporat les mesures de prioritat alta. L'important 
increment de la quota modal del transport públic tant en les relacions amb Barcelona com les 
relacions internes al Vallès que es preveu en l’horitzó del pla, amb una disminució dels vehicles 
km de la xarxa de carreteres, i una disminució de les emissions associades, tot i la previsió 
d’increment de mobilitat en línia amb les previsions del Pla director de mobilitat de l'ATM, mostra 
que les propostes del PEMV han prioritzat els modes més sostenibles.  
 
Els objectius i la metodologia del PEMV, doncs, es troben en línia amb el que s'exposa a 
l'al·legació. 

 

 

5.  Presa en consideració de les aportacions en el procés de participació 

 
Al·legació formulada 
 
Els consells comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental han col·laborat activament propiciant 
amb èxit la participació dels ajuntaments, les entitats i la ciutadania de la comarca, que ha estat 
ben remarcable i amb nombroses aportacions en totes les sessions convocades des del 2017 fins 
al 2020.  
 
Tal com al llarg del procés d’elaboració ja s’ha anat fent en línies generals, és necessari també 
ara tenir en consideració les aportacions de les quasi 100 persones que van assistir a la sessió de 
presentació del PEMV inicialment aprovat que va tenir lloc el 27 de febrer d’enguany a les 
Franqueses del Vallès (enllaç a la nota de premsa: 
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-
amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html). 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[Sense resposta]. 

 
 

6.  Coordinació amb l’Administració de l’Estat  

 
Al·legació formulada 
 
Tenint en compte que el 76% de la inversió planificada correspon a l’Estat així com l’escàs marge 
temporal fins a l’horitzó del PEMV el 2026, resulta imprescindible maldar per una adequada 
coordinació amb l’Estat que permeti el desenvolupament de les actuacions previstes que li 
corresponen. Tenint en compte l’elevada dependència pel que fa a competència i finançament de 
l’Estat, així com la rellevància d’actuacions com el desdoblament i millora de l’R3 o les millores 
ferroviàries, en general, aquesta actuació és crítica per a l’assoliment dels objectius del PEMV. 
 

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html


 
 

 
 

 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
En la diagnosi s’han identificat les oportunitats de millora de la mobilitat del Vallès, que se 
sintetitzen en 6 eixos temàtics i 25 oportunitats concretes de millora. Sobre aquests eixos es basa 
la proposta del PEMV, concretada en una llista d’actuacions que tenen com a objectiu canalitzar 
les oportunitats de millora del territori emmarcades en un horitzó temporal i econòmic.  
 
Un dels objectius principals del PEMV és la millora del transport públic al Vallès per fomentar un 
canvi modal que elimini vehicles de la xarxa viària amb la conseqüent reducció de emissions de 
contaminants. 
  
Aquest canvi modal només serà possible amb una forta inversió en millores del transport públic, 
que implica millores a la xarxa ferroviària gran canalitzador de la demanda en modes sostenibles. 
Aquestes millores en la xarxa ferroviària de rodalies son responsabilitat d'ADIF i, per tant, del 
Ministeri.  
 
Per tant, si es vol complir els objectius de millora de la mobilitat, reducció de les emissions i canvi 
modal que persegueix el Pla, és imprescindible tenir en compte les inversions destinades al 
Ministeri i serà objectiu de les comissions de seguiment per a la implantació del PEMV el vetllar 
perquè aquestes inversions es duguin a terme. A més, s'ha proposat incorporar representants del 
Ministerio de Transportes, Mobilitat y Agenda urbana en els grups de seguiment de la 
implementació de les mesures proposades en el PEMV. 

 
 

7.  Línia orbital ferroviària entre Granollers i Mataró 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV inclou entre les actuacions prioritàries el tram de la LOF entre Sabadell i Granollers, i 
descarta la resta de trams. No obstant això, per al Vallès Oriental resulta de vital importància 
mantenir el tram de la LOF entre Granollers i Mataró, per afavorir la mobilitat amb el Maresme. 
  
L’oferta actual en transport públic entre Granollers i Mataró consisteix en una línia de la xarxa 
d’autobús exprés.cat. Aquesta oferta resulta insuficient per a les necessitats de mobilitat entre les 
dues comarques, la qual cosa provoca una quota modal de transport públic anormalment baixa. 
 
Tot i que els estudis fets pel PTMB i pel PEMV estimen fluxos de mobilitat entre aquestes ciutats 
relativament discrets, s’ha de tenir en compte que la mobilitat transversal sovint s’ha subestimat 
com a conseqüència de les mancances existents en aquest sentit. L’espectacular augment de la 
mobilitat induït per la construcció de la C-60 entre Mataró i la Roca del Vallès va ser un clar 
exemple de la subestimació del potencial de mobilitat subjacent entre les ciutats de la segona 
corona, inhibit pel molt baix nivell de servei que ofereixen les actuals connexions. 
 
A més, a escala metropolitana, una bona mobilitat transversal és essencial per al reequilibri 
territorial de la regió metropolitana de Barcelona i per a l’assoliment dels objectius del PTMB. El 
PEMV ha de considerar, en aquest sentit, que la connexió entre les ciutats de Mataró, Granollers, 
Sabadell i Terrassa té un impacte directe en una població de l’ordre del milió d’habitants. 
 
D’altra banda, la construcció de la LOF, inclòs el tram entre Granollers i Mataró, contribuirà a 
resoldre els problemes de la xarxa viària actual a l’enllaç de la C-60 amb l’AP-7 i la Ronda de 
Granollers, així com també de la mobilitat i els accessos al centre comercial la Roca Village. 
 



 
 

 
 

 
 

Resulta imprescindible, doncs, la construcció de la LOF dels trams Mataró-Granollers juntament 
amb Granollers-Sabadell per assolir els objectius de creixement de la quota modal del transport 
públic i per resoldre alhora els problemes de mobilitat actual entorn dels nusos de Granollers – la 
Roca del Vallès – la Roca Village. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El projecte de Línia Orbital Ferroviària és un eix transversal des de Vilanova i la Geltrú fins a 
Mataró per l’interior de la Regió metropolitana de Barcelona, passant per Vilafranca del Penedès, 
Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, que donarà resposta a la mobilitat perimetral de tota la 
segona corona metropolitana relligant totes les ciutats importants i els nuclis productius de la 
mateixa.  
 
La línia està planificada en 4 trams de nou traçat, que uneixen trams ja existents de la xarxa de 
Rodalies de Barcelona.  
 
En el PEMV es divideix l’anàlisi de la línia en dues parts. La primera és el tram entre Granollers i 
Sabadell que transcorre íntegrament pel Vallès, i la segona correspon a la resta de trams (actuació 
XIF12).  
 
El tram entre Granollers i Sabadell aprofitaria trams de línies ja existents (R2 i R8) i permetria crear 
un servei de rodalies directe entre Granollers i Terrassa. L’actuació requereix el nou ramal entre 
Santa Perpètua i Sabadell sud.  
 
A nivell d’oferta ferroviària, es preveu la implementació d’un servei amb 3 exp./hora amb 
capçaleres a Terrassa i Granollers Centre, servint també a Sabadell, Barberà del Vallès (polígons), 
Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès i Montmeló.  
 
A diferència amb els altres trams entre Terrassa-Martorell i Granollers-Mataró, el tram central dona 
resposta a una de les principals reclamacions de territori i un dels principals objectius del PEMV 
que és la de millorar les connexions tranversals en transport públic al Vallès, defugint el model 
radial actual. La quota modal del transport públic interna actual és del 13% en front al 45% amb 
Barcelona, degut en part a aquesta manca de connectivitat transversal a la que el tram de la LOF 
ha de donar resposta.  
 
El PEMV es reafirma doncs en la seva aporta pel tram Sabadell-Granollers com a primera fase, 
però manté els altres trams dins una previsió a més llarg termini. 

 
 

8.  Execució de l’intercanviador de l’R3-R8 a la Riera de Caldes 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV descarta com a mesura prioritària l’intercanviador R3-R8 a la Riera de Caldes, i ho 
justifica assenyalant altres actuacions a l’àmbit de la Riera de Caldes que aportaran millores més 
significatives, com els corredors BRCAT o el reforç de la línia exprés cap a Barcelona. 
 
No obstant això, aquesta estació tindrà impacte en la mobilitat molt més enllà de la riera de Caldes, 
ja que suposarà una connexió ferroviària directa en ferrocarril entre l’eix del Congost (Granollers, 
la Garriga, Vic) i l’eix del Vallès (Granollers, Mollet del Vallès, UAB, Sant Cugat del Vallès, 
Martorell). Actualment, la connexió entre aquests dos eixos ferroviaris només es pot fer de forma 
molt ineficient mitjançant dos transbordaments a Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès. 
Aquesta millora, juntament amb les millores de l’R3 i l’R8 pel que fa a freqüència, temps de viatge 



 
 

 
 

 
 

i intermodalitat, entre altres, contribuirà a fer aflorar l’elevat potencial de demanda subjacent de 
les línies R3 i R8, actualment desaprofitat. 
 
Per tal d’unir la línia R3 de Rodalies amb la resta de la xarxa ferroviària del Vallès, cal incloure 
aquest intercanviador clau entre les actuacions del PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou la mesura XIF04: Desdoblament línia R3 Montcada - La Garriga. Dins d'aquesta 
actuació i després del procés d'informació pública i institucional, s'ha incorporat que dins els 
treballs de l’estudi informatiu de desdoblament del tram Montcada – Mollet del Vallès es demanarà 
s’estudiï l’alternativa de fer una variant del desdoblament sobre la nova estació de rodalies de Sant 
Perpètua del Vallés aprofitant un tram de la R8, o la possibilitat de la connexió amb la línia R2 a 
l’alçada de la Llagosta, així com també la possibilitat de crear un intercanviador R3-R8 Riera de 
Caldes quan l’alternativa no resolgui la connexió d’ambdues línies.  
 
La present al·legació quedarà recollida doncs en el marc d'aquests estudis posteriors, que suposa 
un nivell de detall per sobre del abast del propi PEMV. 

 

 

9.  Millora dels accessos ferroviaris a Barcelona 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV ja preveu el desdoblament de la línia ferroviària R-3, amb la qual cosa s’ha de resoldre 
definitivament una anomalia històrica que no es dona en cap altra línia de les xarxes de Rodalies 
de Barcelona i Madrid. 
 
Però juntament amb el desdoblament, és imprescindible resoldre una altra anomalia de la xarxa 
de Rodalies de Barcelona, que és la insuficiència i saturació dels túnels de Rodalies de Barcelona. 
Aquesta millora és crítica i s’ha d’abordar amb l’antelació necessària per tal que el futur 
desdoblament i millora de la infraestructura de l’R3 no quedi limitat per manca de capacitat de 
servei en un context de creixement de la demanda i de saturació de serveis. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
EL PEMV inclou dins la seva proposa la mesura: XIF07 Conjunt d’actuacions que permetin un 
balanç equilibrat de circulacions als túnels de Barcelona.  
 
La mesura inclou actuacions com el salt de moltó de Torrassa i el salt de moltó del Ramal Aigües, 
un a cada costat del nucli central urbà de Barcelona i que permetran crear serveis Costa-Costa i 
Interior-Interior la qual cosa repartiria millor les circulacions de trens pel túnels de Barcelona i 
millorar les freqüències de totes les línies de Rodalies. Entre el conjunt d'actuacions també 
s'estudiarà la connexió R2-R3 amb tercera via a la Llagosta.  
 
Actualment els dos túnels de Barcelona de Plaça Catalunya (R1, R3 i R4) i Passeig de Gràcia (R2 
i Regionals) tenen unes 19 i 14 expedicions/hora respectivament. El balanç de circulacions 
permetria augmentar en 5 expedicions/hora el conjunt de línies de rodalies de connexió amb 
Barcelona.  
 
Per tant, i juntament amb la mesura del desdoblament de l'R3 explicada a la reclamació anterior, 
es considera que el PEMV ja concorda amb la present sol·licitud. 

 
 



 
 

 
 

 
 

10.  Interconnexió de les línies R2 i R3 

 
Al·legació formulada 
 
La proximitat de les línies ferroviàries R2 i R3 entorn de Granollers, que arriben a discórrer 
paral•leles a només 400 metres de distància a les Franqueses del Vallès fa que la recuperació de 
la connexió d’aquestes dues línies sigui una oportunitat important de millora de la nodalitat, 
interconnexió, eficiència i aprofitament de la xarxa existent. 
 
Aquesta actuació permetrà un funcionament combinat de les dues línies, connectant l’eix del 
Mogent Tordera (Granollers - Sant Celoni - Girona) amb l’eix del Congost (Granollers - la Garriga 
- Vic) sense haver d’entrar a Barcelona o fer transbordaments amb canvi d’estació. 
 
Val  a dir, que l’enllaç ferroviari entre l’R2 i l’R3 que havia existit anys enrere va quedar en desús 
als anys 80 i actualment, i un cop retirades les vies, va quedar plenament integrat als anys 90 dins 
la trama urbana de Corró d’Avall i Granollers, i tallat per la Ronda Nord de Granollers. Tanmateix, 
la recuperació de l’enllaç entre l’R2 i l’R3 admet diverses alternatives tant pel que fa als possibles 
punts de connexió com pel que fa al mode de transport utilitzat per a l’enllaç. 
 
Per tant, és necessari que el PEMV determini i incorpori la millor alternativa per connectar les línies 
R2 i R3 entorn de Granollers. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Tot i la seva proximitat és una actuació molt complexa actualment que no es veu possible en 
l'escenari del PEMV. 

 
 

11.  Millora de l’intercanvi ferroviari entre l’R11 i R8 i de l’oferta de Granollers Centre i Mollet-
St. Fost 

 
Al·legació formulada 
 
Actualment el servei regional de la línia ferroviària R11 ofereix 24 expedicions per sentit entre 
Barcelona i Girona, amb parada a Sant Celoni. Però només vuit d’aquestes expedicions fan parada 
a Granollers Centre i cap a Mollet-St. Fost. A més a més, els serveis no tenen coordinació horària 
amb els de l’R8 (Granollers – Mollet del Vallès – UAB – Sant Cugat del Vallès – Martorell).  
 
La millora dels enllaços de l’R11 amb l’R8, juntament amb l’intercanviador de l’R3-R8, és 
estratègica per augmentar l’eficiència de la xarxa ferroviària i del transport públic, fent possible un 
major aprofitament del potencial de l’R8, que actualment només té una expedició cada hora. 
 
En aquest sentit, el PEMV ja preveu que totes les expedicions de l’R11 tinguin parada a Granollers 
Centre, de manera que això milloraria l’oferta amb 24 expedicions diàries directes amb Barcelona 
des de Granollers i milloraria la connexió amb l’R8. 
 
Tanmateix, tenint en compte la població de Granollers i Mollet del Vallès, així com el potencial 
d’intercanvi modal associat a les estacions d’aquestes ciutats, convé que el PEMV incorpori la 
parada de tots els serveis de l’R11 tant a Granollers Centre com a Mollet-St. Fost, així com la 
coordinació horària dels serveis amb l’R8. 

 
Resposta a l’al·legació 
 



 
 

 
 

 
 

El PEMV inclou una mesura en la línia del que proposa la reclamació. Es tracta de XSTP08 
Aturada de tots els serveis R11 a Granollers per millorar intercanvi amb R8. 
 
La proposta consisteix en que totes les expedicions de l’R11 tinguin parada a Granollers Centre. 
D’aquesta manera la capital del Vallès Oriental veuria millorada la seva oferta amb 24 exp/dia 
directes amb Barcelona (sense parades intermèdies i amb un temps de viatge de 17 minuts.  
 
La proposta no preveu parada a Mollet Sant Fost, tanmateix, en l'elaboració del pla de serveis del 
PTVC s'avaluarà aquesta possibilitat per donar resposta a la reclamació. 

 
 

12.  Increment del nombre d’aparcaments d’intercanvi 

 
Al·legació formulada 
 
El Vallès Oriental és una comarca complexa i diversa que té en bona part del seu territori un 
poblament dispers notable però que disposa d’una oferta de transport públic molt limitada. Això fa 
que en molts desplaçaments sigui inevitable l’ús del vehicle privat. 
 
En aquest context, els aparcaments d’intercanvi resulten un element clau per aconseguir una 
major quota modal del transport públic, ja que afavoreixen els desplaçaments intermodals i faciliten 
que l’ús del vehicle privat es limiti a la part inicial/final del trajecte. 
 
La proposta actual del PEMV preveu la construcció de nous aparcaments d’intercanvi o 
l’adequació dels aparcaments existents en algunes de les estacions de rodalies del Vallès Oriental, 
com Granollers Centre, Mollet-St. Fost o Cardedeu. Aquestes actuacions són positives, però en 
alguns casos es troben en indrets molt cèntrics i poc accessibles en vehicle privat, fet que no 
afavoreix la intermodalitat ni la resolució dels problemes de mobilitat i qualitat de l’aire dels nuclis 
urbans. 
 
Per altra banda, el desdoblament de la línia ferroviària R3 és una oportunitat per preveure i incloure 
en el projecte la construcció d’aparcaments d’intercanvi juntament amb la millora de les estacions, 
que en casos com el de l’estació de les Franqueses del Vallès podrien donar lloc a aparcaments 
amb capacitat per a unes 200 places aprofitant terrenys que actualment estan ocupats per vies de 
maniobra i horts marginals. 
 
En aquest sentit, resulta convenient explorar la possibilitat d’utilitzar, entre d’altres, aparcaments 
públics i privats existents actualment. 
 
Tenint en compte la importància estratègica dels aparcaments d’intercanvi per a la mobilitat de la 
comarca, resulta necessari incrementar el nombre d’aparcaments d’intercanvi previstos, tant a les 
estacions de ferrocarril com a les d’autobús, afavorint ubicacions fàcilment accessibles en vehicle 
privat i que permetin un intercanvi còmode, ràpid i segur per tal d’afavorir la intermodalitat dels 
desplaçaments i l’ús del transport públic. 



 
 

 
 

 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou una mesura específica que dona resposta a la present reclamació. Es tracta de 
XAp01 Elaboració d’un programa de Parks and Ride identificant les actuacions prioritàries i 
establint un model de gestió integrada.  
 
Construcció o adequació de Parks and Ride a les estacions capçalera. Prioritaris detectats a la 
diagnosi del PEMV: (FGC) Terrassa-Nacions Unides, Sabadell Nord i Sabadell-Parc del Nord, St. 
Quirze V., Hospital General, Mira-sol, Valldoreix (Rodalies) Granollers Centre, 
GranollersCanovelles, Cardedeu, Llinars, Palautordera, Montmeló R2, Circuit de Catalunya, Sant 
Celoni, Mollet, Barberà del V., Parets i Cerdanyola Universitat. També en les noves estacions 
proposades (com per exemple Terrassa-Oest o Sabadell Can Llong) s'avaluarà la viabilitat i interès 
en ubicar-hi P&R.  
 
Nous aparcaments gratuïts o amb tarifes toves combinades amb l’ús del transport públic 
corresponent a les estacions capçalera per a molts municipis que no disposen d’estació ferroviària. 
S’estudiarà la política tarifària en cada cas, amb l'objectiu de promocionar i prioritzar l’ús per a 
usuaris de transport públic del park and ride així com les possibilitat de places VAO, punt de 
recàrrega elèctrica i places d’aparcament segur per a bicicletes.  
 
Caldrà estudiar la particularitat de cada cas per a escollir la ubicació, el tipus d’aparcament i la 
seva regulació específica.  
 
El model de gestió integrada dels Parcs and Ride és una mesura del Pla director de mobilitat de 
l’RMB que té per objectiu optimitzar i fomentar l’ús dels Parks and Ride. Consisteix en que grups 
de P&R treballin de manera conjunta amb una gestió integrada de la informació per a l’usuari que 
li permeti escollir la seva millor alternativa.  
 
Consisteix, entre d’altres aspectes, en controlar conjuntament un grup d’aparcaments ubicats en 
el mateix corredor difonen a la xarxa viària la disponibilitat de places en temps real de cadascun 
d’ells combinada amb altra informació rellevant com la congestió a la xarxa viària, l’oferta de 
transport públic associada a cada aparcament, etc.. Així, l’usuari de la carretera rep informació de 
quina és la millor alternativa per deixar el vehicle i continuar el recorregut en transport públic, 
reduint així l’entrada de vehicles a Barcelona principalment. 

 
 

13.  Millora de la fiabilitat del servei de Rodalies 

 
Al·legació formulada 
 
Al Vallès Oriental, el servei de Rodalies és percebut per la ciutadania com un servei poc fiable i 
amb una oferta insuficient, la qual cosa és un obstacle evident que cal revertir per incentivar l’ús 
del transport públic.  
 
El PEMV preveu actuacions de millora que poden contribuir a la millora del servei, per exemple 
mitjançant el desdoblament de l’R3, però no incorpora cap línia d’actuació específica que se centri 
en la fiabilitat del servei de Rodalies i en la seva percepció. 
 
En aquest sentit, el PEMV hauria d’ocupar-se específicament de la fiabilitat del servei de Rodalies, 
incloent entre els seus objectius principals tant la millora de la fiabilitat del servei ofert, com de la 
percepció ciutadana, per tal d’assolir un major ús d’aquests serveis. 



 
 

 
 

 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La mesura proposada per la reclamació de millorar la fiabilitat dels serveis de rodalies queda 
recollida dins XIF07 Conjunt d’actuacions que permetin un balanç equilibrat de circulacions als 
túnels de Barcelona.  
 
Amb aquesta actuació s'ha d'alliberar pressió en els túnels de Barcelona i millorar la fiabilitat del 
sistema. A banda, correspon al Pla de Rodalies de Renfe proposar mesures concretes de millora 
de la fiabilitat com les reclamades. El DTES ja té a la seva agenda seguir reclamant aquestes 
mesures a Renfe amb caràcter general ja que afecten a totes les rodalies de Barcelona, no només 
l'àmbit PEMV. 

 
 

14.  Plantejament d’una política tarifària competitiva i equitativa 

 
Al·legació formulada 
 
La política tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel 2020 ha fet una aposta 
important per afavorir les persones usuàries habituals del transport públic i s’ha de valorar molt 
positivament per això. Però tanmateix ha deixat algunes disfuncions que no afavoreixen l’ús del 
transport públic en el cas de les corones metropolitanes. 
 
Amb l’encariment dels desplaçaments per a les persones usuàries de les targetes T-casual, T-
familiar i T-grup s’ha volgut afavorir les persones usuàries habituals en detriment de les 
esporàdiques. Però dins d’aquest grup de persones usuàries dels títols T-casual, T-familiar i T-
grup hi ha una gran diversitat de persones usuàries, incloses moltes persones que sense 
desplaçar-se diàriament ni tampoc esporàdicament viatgen sovint amb transport públic. Aquest 
pot ser el cas d’aquelles persones de les corones metropolitanes que es desplacen sovint a 
Barcelona per motius de feina o d’estudis, tot i no fer-ho diàriament; o bé per raons d’oci, familiars, 
comercials o d’altra mena. Així mateix, dins del grup de persones usuàries de la T-casual pot 
haver-hi qui disposi de diversos títols de transport perquè efectua desplaçaments a diferents 
destinacions per diferents motius i amb diferents freqüències. Tots aquestes persones, han vist 
com se’ls han encarit els desplaçaments que han de cobrir amb una T-casual, de manera que això 
suposa un risc de desintentivació en l’ús del transport públic. 
 
Per altra banda, cal assenyalar que el sistema tarifari de l’ATM suposa un greuge per a les corones 
metropolitanes, on s’evidencia la desproporció existent entre el preu dels desplaçaments, per una 
banda, i la distància recorreguda i la menor oferta i competitivitat dels serveis disponibles, per altra 
banda.  En aquest sentit, cal emfasitzar que les freqüències de pas, la multimodalitat i les 
possibilitats i facilitats de transbordament al Vallès Oriental i a la segona corona no són 
comparables amb les de l’àrea metropolitana. 
 
Cal, doncs, que el PEMV reculli la necessitat de modificar la política tarifària actual per corregir els 
greuges territorials existents i per revertir les disfuncions assenyalades a l’hora d’incentivar l’ús 
del transport públic a les corones metropolitanes. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV incorpora les mesures GM03 per a la implantació de la T-Mobilitat i s'ha ampliat el 
contingut de la seva descripció en aquesta fase de millora després del procés d'al·legacions. En 
la línia de la política tarifaria, i seguint les indicacions del pdM de l'ATM, la T-Mobilitat permetrà en 
un futur modificar el sistema de tarifes avançant cap a un nou model que permeti recollir la 
reclamació presentada a l'al·legació. 



 
 

 
 

 
 

 

15.  Reequilibri territorial i capil·laritat del transport públic 

 
Al·legació formulada 
 
Les mancances en l’accés als serveis de mobilitat en algunes zones del territori perpetuen 
desigualtats i segregacions que sovint acaben generant desequilibris territorials. En aquest sentit, 
el PEMV hauria d’incloure en l’avaluació de les seves mesures el seu grau de contribució al 
reequilibri territorial del Vallès, en consonància amb les estratègies del PTMB del qual emana. 
 
Per altra banda, és imprescindible que el PEMV aprofundeixi en l’establiment de mesures i 
instruments adreçats a millorar la connexió i coordinació amb tots els serveis d’aportació a les 
línies principals, garantint una bona capil·laritat a la xarxa de transport públic per assegurar la 
cobertura fins a la població dispersa, tan estesa al Vallès. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV no avalua les mesures individualment sinó com a conjunt, de manera que es pugui 
avaluar el model de mobilitat proposat com un tot i no la suma de les parts.  
 
Així, tota la concepció del PEMV ja està dissenyada amb l'objectiu que demana la reclamació, 
millorar el reequilibri territorial.  
 
Un dels principals objectius del PEMV és precisament millorar la mobilitat interna del Vallès, i mes 
concretament en les relacions transversals entre els dos Vallesos, principalment pel que fa a la 
connectivitat en transport públic. Es conclou que tant els objectius del PEMV com la seva proposta 
d'acció i tal i com demostra els resultats de la seva avaluació, el Pla concorda amb la present 
reclamació. 
 
El PEMV preveu una millora en la estructuració i potenciació del model de xarxa de transport públic 
per carretera. La proposta integrada de transport públic per carretera del PEMV pretén millorar les 
connexions internes entre els àmbits del Vallès i les relacions amb l’entorn metropolità i Barcelona. 
A més de potenciar els serveis de bus exprés, es basa en la creació d’una xarxa BRCAT, actuació 
XIB01 i XIB02, que connecta els principals corredors o sistemes urbans del Vallès entre si i amb 
les estacions ferroviàries, complementada amb una xarxa estructurant del Vallés, actuació 
XSTP09 que acaba de connectar els pols de segon nivell, configurant ambdues propostes una 
xarxa principal que ressegueix els principals corredors i nodes del Vallés a mode de eixos verticals 
i horitzontals. Finalment, es troba la resta de xarxa interurbana que acaba de donar capil·laritat a 
tot el territori i la xarxa d’autobusos urbans que queda fora de l’objecte d’aquest pla.  
 
Aquesta millora en l'estructuració provindria de la combinació de les següents actuacions previstes 
en el PEMV: 

 XSTP01 Reforç del servei exprés.cat als corredors de la Vall del Tenes i Riera de Caldes  

 XSTP02 Implantació de les mesures de l’estudi de millora dels serveis de transport per 
carretera al Vallès  

 XSTP03 Millora d’oferta de TPC en zones de baixa densitat  

 XSTP09 Desenvolupar una configuració final de xarxa estructurant del TPC per carretera 
complementària al BRCAT XSTP10 Estudiar el nou marc concessional del transport per 
carretera Xarxa d'infraestructures viàries per al transport privat. 

 
Es considera doncs que la proposta final del PEMV dona resposta a la present al·legació. 

 
 



 
 

 
 

 
 

16.  Optimització modal complementària 

 
Al·legació formulada 
 
En alguns casos, la xarxa de transport públic del Vallès presenta duplicitats entre els diferents 
modes de transport públic, sobretot en els eixos on conflueixen tren i autobús o amb el transport 
urbà. 
 
Per tal de prevenir aquestes situacions ineficients, el PEMV ha de proporcionar els instruments 
necessaris per assegurar una coordinació integral de tots els serveis de transport públic, 
optimitzant les redundàncies i assolint així una millora dels serveis abans d’abordar inversions 
addicionals. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ha incorporat, ja que la majoria de concessions de transport interurbà per carretera 
gestionades per la DGTiM acaben l’any 2028 i, tot i que l’horitzó del PEMV és l’any 2026, la 
planificació del nou marc concessional haurà de començar abans. El PEMV estudiarà el nou marc 
concessional plantejant una nova estructura de concessions dins del Vallès que sigui coherent 
amb les millores de xarxa proposades en les mesures anteriors com són els corredors BRCAT, la 
xarxa estructurant complementària o el transport a la demanda. El nou marc també treballarà en 
la convivència de serveis urbans i interurbans en entorns metropolitans amb serveis 
complementaris. Mentrestant el principal treball que s’està realitzant és la creació de convenis de 
coordinació de competències entre Ajuntaments i la Generalitat , amb ja més de 20 convenis al 
Vallès, per garantir la prestació coordinada de serveis urbans i interurbans en els àmbits de 
conurbacions o continu urbà. 

 
 

17.  Sistemes de transport a la demanda 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV ha d’establir les solucions per aconseguir una millor oferta de transport als nuclis de 
població petits i mitjans del Vallès Oriental ja que, en alguns casos, aquesta oferta és molt baixa 
o fins i tot inexistent. Al mateix temps, cal millorar la viabilitat dels serveis existents, tenint en 
compte l’extensió territorial de línies existents com a possible factor d’oportunitat.  
 
En aquest sentit, el desplegament del transport a la demanda en aquests àmbits és una bona 
oportunitat per garantir l’accessibilitat al transport públic, tenint present la necessitat de trobar 
solucions adaptades a la realitat de cada municipi i àdhuc coherents i integrades amb la resta de 
la xarxa de transport públic. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[Sense resposta]. 

 
 



 
 

 
 

 
 

18.  Diagnosi i millora de la xarxa viària secundària 

 
Al·legació formulada 
 
La xarxa viària secundària del Vallès necessita una diagnosi i planificació pròpia, coherent i 
actualitzada, que clarifiqui les relacions amb la xarxa primària i amb la xarxa urbana, i que resolgui 
les disfuncions actuals. 
 
Cal que el PEMV incorpori la proposta de millora de la xarxa viària existent a diverses actuacions 
que s’han descartat però que són molt importants per a la comarca, com són algunes millores en 
la C-17, AP-7, C-35, eix del Tenes, carretera de la Roca, carretera Granollers-Sabadell, carretera 
del Masnou i carretera de Sant Celoni a Arenys de Mar. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV és un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de millora prioritàries fins 
a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes en diferents modes de 
transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a millorar la mobilitat i 
connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat.  
 
La sol·licitud demana una sèrie de millores a la xarxa viària que s'analitzen individualment a 
continuació:  

1) Millores de la C-17: estan contemplades en el PEMV a través de la mesura XIVP03 
Ampliació capacitat a la C-17 de Mollet a Granollers i nova connexió amb AP-7.  

2) Millores a l'AP-7: estan contemplades en el PEMV a través de les mesures XIVP02 
Actuacions de millora capacitat puntual i als enllaços del corredor AP-7/B-30 XIVP04 
Actuacions de millora de la capacitat als principals punts de congestió.  

3) Millores a la C-35, eix del Tenes, carretera de la Roca, Carretera de Granollers, 
carretera del Masnou i carretera Sant Celoni-Arenys. Queden recollides a través de dues 
mesures del PEMV: XIVP04 Actuacions de millora de la capacitat als principals punts de 
congestió i XIVS05 Millores a la xarxa comarcal i local (C-243c,...). 
 

En aquest marc, el PEMV proposa accions concretes de millora, tanmateix, es tracta de definicions 
des d'un punt de vista estratègic que caldrà definir en detall en posteriors estudis i projectes 
específics.  
 
Així, el PEMV no defineix el detall en el disseny de les mesures, com tampoc defineix els traçats 
de les noves infraestructures, les afectacions sobre el sòl les expropiacions o les mesures de 
mitigació de l'impacte ambiental, totes elles es definiran en els citats estudis i projectes específics.  
 
Les accions de millora concretes que caldrà realitzar específicament a l'eix viari esmentat a la 
reclamació com són ampliacions de plataforma, millora dels enllaços, millora de seguretat viària, 
millora de la senyalització, etc, seran definits en posteriors estudis i projectes específics sobre 
aquest eix. 

 
 

19.  Nous accessos a la C-33 

 
Al·legació formulada 
 
La propera supressió del peatge a la C-33 ha de contribuir al reequilibri entre el trànsit d’aquesta 
via i el de la C-17, actualment saturada. En l’actualitat, la C-33 no disposa d’una sortida direcció 
Barcelona que permeti l’enllaç amb la C-59 o amb la futura estació intermodal de la Llagosta.  



 
 

 
 

 
 

 
Per tal de garantir el funcionament òptim de la futura estació intermodal de mercaderies, és molt 
important que es millorin aquestes connexions al més aviat possible. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La proposta final del PEMV incorpora una nova mesura no prevista en la versió sotmesa a 
informació pública precisament per donar resposta a diverses al·legacions presentades sobre el 
desequilibri de trànsit entre la C-17 i la C-33 i el canvi que suposarà l'alliberament del peatge de 
la C-33 l'any 2021.  
 
La nova mesura incorporada és la XIVP20 Estudi dels efectes sobre la mobilitat de l’alliberament 
dels peatges de la C-33 i l’AP-7.  
 
L’any 2021 finalitzen les concessions de les autopistes AP-7 i C- 33 Barcelona – Montmeló (peatge 
de La Llagosta). Amb l’alliberament del peatge es preveu un reencaminament del vehicle privat 
des de vies actualment lliures de peatge cap a aquestes. Alhora, aquest fet pot provocar també 
canvis en el repartiment modal dels corredors associats a aquestes vies.  
 
Amb aquest estudis previs es pretén determinar les previsions de mobilitat amb l’alliberament del 
peatge i els problemes de capacitat que poden sorgir especialment als enllaços existents i 
preveure les noves mesures de millora de connectivitat amb la nova configuració.  
 
L'estudi haurà d’enfocar diferents millores de connexió en el territori, com el projecte de connexió 
entre la C-17 i la C-58 (previst en el llarg termini en el PEMV) o la connectivitat amb la C-59 i 
inclourà propostes d’alternatives de connexió a l’AP-7 i BV-5001 fora el nucli urbà de Mollet.  
 
A més, ha d’incloure s’estudiarà les possibles mesures de pacificació, amb possibles millores 
infraestructurals per a la promoció de la mobilitat no motoritzada i del transport públic per carretera, 
en vies paral·leles que experimentaran una reducció de la mobilitat amb l’alliberament del peatge 
com la C-35 i la C-17 amb millora de la connectivitat de la xarxa local per donar servei al conjunt 
del corredor i estudiant pacificacions d’alguns trams d’aquestes vies.  
 
Finalment, l’estudi analitzarà també efectes de caràcter més puntual com un millora accessibilitat 
a la terminal de la Llagosta, millores de fluïdesa a la Ronda Sud de Mollet, o millora de 
l’accessibilitat a la Roca Village (amb problemes actuals de congestió), o preveure una sortida de 
la C-33 en sentit Barcelona directament des del polígon de Can Prat per enllaçar amb la Ronda 
Sud de Mollet entre d’altres. 

 
 

20.  Ronda del Vallès 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu la Ronda del Vallès en el Tram Abrera-Terrassa i la millora de la ronda nord dels 
sistemes urbans de Terrassa i Sabadell.   
 
En canvi, pel que fa al tram de la Ronda del Vallès comprès entre Castellar del Vallès i Granollers, 
el PEMV no en concreta la necessitat, i preveu que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
elaborarà un estudi d’oportunitat que analitzi funcionalment i territorialment la necessitat, o no, les 
seves característiques funcionals i quin dels corredors definits al PTMB hauria de ser l’òptim. 
 
Però per altra banda, l’Estat espanyol està elaborant l’estudi informatiu del tram Terrassa-
Granollers de l’Autovia Orbital de Barcelona B-40. De fet el maig de 2018 algunes administracions 



 
 

 
 

 
 

(no va ser el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental) van rebre la consulta sobre l’abast de 
l’avaluació ambiental del projecte, amb l’objectiu, entre d’altres, de recollir les possibles 
alternatives d’actuació, informacions o normes que hagin de ser especialment considerades.   
 
En aquest sentit, cal que el PEMV i la Generalitat de Catalunya duguin a terme els mecanismes i 
iniciatives de coordinació necessaris per tal d’assegurar que l’Estat tingui en compte el territori per 
qualsevol decisió sobre el traçat, característiques de disseny i oportunitat d’aquesta 
infraestructura, tal com ja va sol·licitar el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Ministeri de 
Foment el 2017 i 2018 conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV és un document de planificació que ha proposat un conjunt d’actuacions pel seu any 
horitzó 2026. EL PEMV proposa la Ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell però 
descarta el tram de Ronda del Vallès de Castellar a Granollers en l’horitzó del pla. El document 
no entra a definir el traçat de les infraestructures, que s'estudiaran en detall en el projecte específic, 
tot i això recull per la Ronda nord del Sistemes urbans de Terrassa i Sabadell que el seu traçat i 
encaix territorial es determinarà en col·laboració i coordinació entre totes les administracions, 
especialment els ajuntaments afectats, i amb l'objectiu principal de reciclar i optimitzar les 
infraestructures de mobilitat existents, preservar el màxim el territori i alliberar trànsit que avui 
circula per l'interior dels nuclis urbans. 
 
A més, es proposa incorporar representants del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana en els grups de seguiment de la implementació de les mesures proposades en el PEMV. 

 
 

21.  Creació d’una xarxa pedalable de mobilitat quotidiana 

 
Al·legació formulada 
 
Les actuacions en favor de la bicicleta són una estratègia clau per a la sostenibilitat, la salut, la 
qualitat de vida i l’autonomia de les persones.  
 
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 19 de juliol de 2017 ja va acordar impulsar la 
creació de la xarxa de camins per a la mobilitat quotidiana del Vallès Oriental, amb l’objectiu, entre 
d’altres, d’elaborar una xarxa de camins d’abast comarcal que connecti a peu i en bicicleta els 
municipis del Vallès Oriental. 
 
El PEMV proposa l’execució alguns corredors pedalables entre nuclis urbans propers amb volums 
importants de mobilitat, com seria el cas de Cerdanyola - Badia, Terrassa - Sabadell o Llinars - 
Cardedeu. Però a la proposta li manca un caràcter de xarxa estructurant, que articuli una 
alternativa per als desplaçaments intermunicipals en bicicleta.  
 
És oportú remarcar les sinergies per al territori de la ruta Eurovelo 8. Aquesta ruta, que ha de 
connectar Cadis amb Atenes recorrent la riba del Mediterrani, permetrà atreure un elevat nombre 
de cicloturistes al Vallès i suposarà una gran oportunitat per al desenvolupament de les xarxes 
locals d’itineraris de mobilitat quotidiana i turística així com de serveis associats al cicloturisme. 
En aquest sentit, cal incorporar com a projecte vertebrador d’aquesta xarxa pedalable el pas de la 
ruta Eurovelo 8 pel Vallès Oriental, en relació amb el qual el Ple del Consell Comarcal ja va 
expressar el seu suport el febrer de 2019.  
 
En definitiva, cal que el PEMV incorpori una proposta de xarxa pedalable estructurant molt més 
definida i ambiciosa, que integri la ruta Eurovelo 8 i que aposti per la bicicleta com una alternativa 



 
 

 
 

 
 

atractiva, segura i viable per a desplaçaments intermunicipals de fins a 7 km en condicions 
adequades. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV té com a objectiu la millora de la quota modal en bicicleta i a peu en els desplaçaments 
interurbans al Vallès. S’espera arribar a quotes modals de fins al 7% en bicicleta en els principals 
itineraris on es desenvolupi una via pedalable. El pdM ha definit un conjunt de xarxa pedalable 
interurbana connectada en l'àmbit del Vallès. El PEMV ha seleccionat fonamentalment d’aquest 
conjunt de xarxa aquells itineraris que aportin una major demanda potencial per millora la quota 
de la mobilitat activa del conjunt. En primera instància es van prioritzar els itineraris amb una major 
mobilitat potencial i amb distàncies inferiors a 5-7 km i també es van incorporar aquelles relacions 
interurbanes amb poblacions per sobre dels 20.000 habitants. Així es va incrementar la xarxa 
proposada a l’entorn dels 120 km, que significa una important inversió. Tot i aquesta gran inversió, 
per la voluntat de priorització la proposta va deixar una xarxa inconnexa en determinats punts. 
Durant el procés d’al·legacions s’ha sol·licitat des de diversos ens l’increment de la xarxa 
pedalable, amb una major visió de xarxa i major connectivitat. Així, i amb l’objectiu d’aconseguir 
una xarxa connexa i una millora de la connectivitat a poblacions inferiors a les considerades 
anteriorment, s’han incorporat altres actuacions prioritàries de millora de la xarxa interurbana de 
vies pedalables directament a la proposta del PEMV. Tot i això, aquelles propostes que s’han 
considerat que tenien itineraris alternatius competitius ja proposats o existents no s’han incorporat, 
per mirar de prioritzar el cost global de les actuacions, amb una proposta final de 150 km de nova 
xarxa. Tot i que el Pla se centri a identificar les connexions interurbanes pedalables, s'ha tingut en 
compte que aquests eixos tinguin continuïtat en la trama urbana.  
 
Així principalment cal destacar la incorporació a la xarxa pedalable del PEMV: la continuïtat de 
l’itinerari Granollers – Cardedeu – Llinars - Vilalba Sasserra – Sant Celoni fins a Gualba i Riells i 
Viabrea, les antenes des de Cardedeu i Llinars a Cànoves i Samalús i a Sant Pere i Sant Antoni 
de Vilamajor, el perllongament de l'itinerari del marge esquerre del Besòs – Mogent Montcada – 
Martorelles - Montornès del Vallès - Vilanova del Vallés i la Roca del Vallès amb antenes a 
Vallromanes i Sant Fost de Campsentelles, el perllongament de l’eix del Congost de Granollers 
fins a la Garriga, la incorporació de l'eix del Tenes de Parets del Vallès a Bigues i Riells, la 
connectivitat entre la vall Tenes i la del Congost Bigues i Riells – l’Ametlla del Vallès i la Garriga, 
la connexió Caldes de Montbui - Lliçà d’Amunt - Canovelles i que ja connectava amb Granollers, 
la connexió Lliça de Vall – Granollers, eix Ripollet-Santa Perpètua, que permetria la connexió amb 
l’eix Riera de Caldes i Mollet pel nord, la continuïtat, perllongament de l’Eix Montcada – La Llagosta 
fins Mollet i Montmeló i fins Granollers, el perllongament del itinerari Terrassa – Sabadell – Barberà 
fins Cerdanyola i Montcada per l’eix N-150 i finalment la continuïtat del Sabadell – Sant Quirze fins 
la UAB. El conjunt de la xarxa ciclable proposat en l’escenari PEMV es pot visualitzar de manera 
conjunta a l’apartat 6.3.3 o 7.4 del PEMV, els itineraris reflectits però són indicatius en ser el PEMV 
un document de planificació que no pot arribar al detall de definir el millor itinerari a projectar.  
 
Durant el període d'al·legacions del PEMV hi ha hagut diverses al·legacions per ampliar l'oferta 
de xarxa ciclable proposada en el pla. S'han analitzat totes en conjunt i s'ha proposat una ampliació 
de 33 km sobre la xarxa inicial proposada. S'ha incorporat una mesura nova al PEMV que explica 
aquesta ampliació. La present al·legació per a ampliació de xarxa ciclable Cardedeu - Llinars del 
Vallès fins a Granollers com s'ha esmentat s'ha recollit en aquesta proposta del PEMV pel que fa 
a relacions o connexions pedalables entre municipis, si bé no és objecte del Pla determinar amb 
detall itineraris concrets.  
 
La xarxa pedalable prevista al PEMV s'ha definit sobre la base d'una mobilitat quotidiana que faciliti 
el canvi modal i contribueixi a un millor equilibri territorial, social i ambiental. Tot i així, hi ha trams 
o eixos de la xarxa pedalable proposada que poden formar part de la xarxa cicloturística local i/o 
de llarg recorregut. El DTES impulsa la planificació i implantació de la xarxa cicloturística d'abast 
català en el marc de l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025, una xarxa que preveu rutes com 



 
 

 
 

 
 

l'Euro Velo 8, la InterCatalunya i les grans rutes fluvials, entre d'altres. En aquest sentit, no ha 
estat prioritari i objecte del PEMV la definició de corredors o eixos eminentment cicloturístics o 
d'oci. 

 
 

22.  Ampliació del corredor ciclable Cardedeu - Llinars fins a Granollers 

 
Al·legació formulada 
 
Entre els corredors ciclables proposats pel PEMV, es preveu l’execució del sistema urbà de 
Granollers i del corredor Cardedeu – Llinars del Vallès. Aquestes dues propostes es troben a una 
distància suficientment curta i sense desnivells considerables per unificar-les en una única xarxa 
ciclable, de manera que es proposa l’ampliació del corredor Cardedeu – Llinars del Vallès fins a 
Granollers per tal de fomentar els desplaçaments intermunicipals en bicicleta en aquest eix. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[S’ha respost conjuntament amb l’al·legació anterior]. 

 
 

23.  Ampliació de la previsió d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu replicar experiències com la gàbia per a bicicletes de l’estació de Cardedeu en 
altres estacions ferroviàries del Vallès, i proposa la realització d’un estudi de priorització per escollir 
15 localitzacions on implementar aquest sistema. 
 
Tenint en compte que al Vallès hi ha 58 estacions de tren, el nombre d’aparcaments segurs 
previstos al PEMV resulta insuficient per a cobrir el territori. Cal assenyalar que la presència 
d’aparcaments segurs és un dels factors clau per escollir la bicicleta com a part d’un desplaçament 
intermodal en transport públic, i que el volum d’inversió necessari per a aquestes actuacions és 
relativament baix, per tant resulta raonable fer una proposta més ambiciosa, que fins i tot pugui 
incloure les estacions d’autobusos de la comarca. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Per potenciar l'ús de la bicicleta i la seva complementarietat amb el transport públic és important 
l’existència d’aparcaments segurs a les estacions de transport públic que millorin la seguretat 
contra el robatori de bicicletes. El PEMV que va ser sotmès a informació pública i institucional va 
fer la proposta de quinze nous aparcaments segurs de bicicletes en estacions de transport públic. 
Aquest conjunt d’actuacions s’afegeixen a actuacions sobre la xarxa d’FGC i d'ADIF que s’han 
vingut fent darrerament al Vallés, a través del sistema Bicibox de l’AMB, o experiències com a la 
UAB, el Bicimag de Sant Quirze del Vallès o tancats d’ajuntaments sobre la xarxa ADIF a 
Cardedeu, Santa Maria Palautordera, Granollers o Sant Quirze. Aquest tancats permeten un 
important capacitat d'aparcament segur de bicicletes amb dissenys molt optimitzats de l’espai i 
amb doble pis. Durant el procés d’informació pública i institucional, diferents ens han sol·licitat la 
major potenciació d’aquests aparcaments. Fruit d’aquesta demanda s’ha incrementat fins a 30 la 
construcció de nous aparcaments segurs de bicicleta en estacions de transport públic, que 
representen una inversió aproximada d’un milió d’euros. 
 
Tot i que aquests aparcament no són actuacions d’elevada complexitat, no s’ha definit al PEMV el 
seu emplaçament ja que depèn de diversos factors com la disponibilitat d’espais o la capacitat de 



 
 

 
 

 
 

gestió de l'aparcament, entre d’altres; en aquest sentit s’han proposat estudis de priorització o 
localització per escollir-ne les localitzacions més viables. El disseny d’aquests aparcaments ha de 
garantir l’accessibilitat per a totes les persones usuàries i establir uns condicionants mínims per 
garantir-ne la seguretat, com per exemple una bona il·luminació en període nocturn i la ubicació 
de càmeres de videovigilància combinades amb les ja existents a les pròpies estacions. El sistema 
de gestió d’aquest aparcaments ha de tendir a ser interoperable per garantir que les persones 
usuàries puguin accedir de forma àgil als diferents aparcaments. També s’ha d’avaluar la possible 
incorporació de bicicletes compartides en aquest espais. Aquestes actuacions que es proposen 
en estacions de transport públic poden, lògicament, complementar-se amb altres aparcaments 
segurs en l'àmbit local en equipaments o espais urbans que ho requereixin però aquests, per la 
seva lògica més local, no figuren entre les actuacions directes del PEMV.  
 
El PEMV incorpora una mesura específica per a ampliar la xarxa d'aparcaments segurs per a 
bicicleta. No és objecte del PEMV especificar exactament tots els punts on s'implementaran 
aquests punts d'aparcament. Tanmateix, en la nova versió del PEMV s'especificaran alguns 
exemples. 

 
 

24.  Millora de la quota de transport ferroviari de mercaderies 

 
Al·legació formulada 
 
Actualment, una part mínima del transport de mercaderies aprofita la xarxa ferroviària per a la 
seva activitat, per la qual cosa és ineludible accelerar el canvi modal cap al transport de 
mercaderies en ferrocarril. 
 
Per aquest motiu, el PEMV ha de formular propostes més concretes en aquest sentit, per poder 
connectar les terminals logístiques amb el ferrocarril de forma alternativa al transport per carretera 
i millorar la ineficiència del sistema logístic actual. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou les dues propostes més rellevants del territori en matèria de capacitat per 
traspassar mercaderies cap al ferrocarril. Es tracta de XITM01 Nova estació intermodal de 
mercaderies a la Llagosta i XITM02 Conversió ample mixt Sant Celoni-Mollet.  
 
Les dues s'emmarquen dins de l'Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que suposa el 
document de referència en la millora del transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya.  
 
Les mesures plantejades són concretes tal i com demana la reclamació, per tant, es considera 
que el PEMV dona ja resposta a l'al·legació. 

 
 

25.  Tractament específic de la distribució urbana d’última milla 

 
Al·legació formulada 
 
La distribució urbana de mercaderies ha patit un increment considerable arran de l’impacte del 
comerç electrònic, cosa que suposa un repte logístic i ambiental per als municipis. 
  
En aquest sentit, cal que el PEMV tracti específicament la logística d’última milla, incorporant 
mesures orientades a l’optimització de la mobilitat i de millora de la qualitat urbana. 

 



 
 

 
 

 
 

Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ja incorpora una mesura específica relacionada amb la Distribució urbana de 
mercaderies. Es tracta de XITM03 Promoció de l'ambientalització dels vehicles de transport de 
mercaderies i harmonitzar i millorar la DUM al Vallès, que el propi PEMV defineix de la següent 
manera:  
 
La DUM és un element clau per al correcte funcionament de l’activitat econòmica de les ciutats. 
No obstant, l’actual DUM genera unes externalitats que cal minimitzar: 

 Contaminació (emissions, soroll, etc.). 

 Congestió i disminució de la velocitat mitjana de circulació. 

 Seguretat viària. 

 Ocupació de l’espai públic durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

 Problemes de convivència amb altres agents/usuaris de la via pública. 
 

Aquestes externalitats han augmentat en els darrers anys degut al creixement i consolidació del 
comerç electrònic, que està suposant una forta transformació de la distribució urbana de 
mercaderies.  
 
En aquest context, s’ha elaborat el Llibre Blanc de la Distribució Urbana de Mercaderies que és 
una de les iniciatives impulsades per la Taula del Sector Logístic de la Regió Metropolitana de 
Barcelona i emmarcades dins l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire del Conurbació 
de Barcelona.  
 
Seguint les directrius del pdM 2020-2025. El PEMV pren com a referència per a la millora de la 
DUM el conjunt de millores i innovacions que proposa el Llibre Blanc, organitzades en quatre grans 
àmbits d’actuació.  
 
Es conclou doncs que el PEMV ja es planteja alineat amb la present reclamació. 

 
 

26.  Actuacions als grans centres generadors de mobilitat 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu impulsar plans específics de mobilitat per als grans centres generadors de 
mobilitat del Vallès. Al Vallès Oriental, destaquen el circuit de Catalunya i el centre comercial la 
Roca Village, en ambdós casos amb importants reptes de mobilitat pendents d’afrontar. 
 
És important que les actuacions previstes al PEMV a l’entorn d’aquests centres, com la nova 
estació de rodalies de l’R3 o la millora de l’enllaç de la C-60 amb l’AP-7, juntament amb altres 
actuacions necessàries com la LOF, l’intercanviador R3-R8 i la interconnexió R2-R3, es coordinin 
amb els plans específics que preveu el PEMV. Per aquest motiu, el PEMV hauria d’incloure 
directrius, objectius i calendaris més concrets en aquest sentit. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La nova versió del PEMV, modificada i enriquida després del procés d'al·legacions, incorpora un 
major detall en la descripció de la mesura GM02 sobre plans de mobilitat en polígons industrials 
seguint les directrius del pdM 2020-2025 i enumera quins són els polígons prioritaris sobre els que 
començar a implementar aquest tipus de plans. 

 
 



 
 

 
 

 
 

27.  Desenvolupament de polítiques adreçades a la gestió de la demanda i al 
desenvolupament de noves oportunitats 

 
Al·legació formulada 
 
El model de planificació i desenvolupament de la mobilitat basat exclusivament en projeccions 
tendencials de la demanda i en les respostes basades en l’oferta d’infraestructures i serveis resulta 
limitat i insuficient per abordar els reptes actuals de mobilitat i ambientals. 
 
Precisament, la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat el potencial d’estratègies que ja 
s’albiraven i que amb la crisi sanitària han eclosionat amb força, com el teletreball o el comerç 
electrònic. 
 
En aquest sentit, cal que el PEMV inclogui actuacions adreçades a la gestió de la demanda com 
pot ser el desenvolupament d’estratègies d’impuls del teletreball, d’autocontenció o de millora de 
la integració dels criteris de mobilitat sostenible en la planificació territorial i urbanística, tenint en 
consideració que pel seu caràcter preventiu aquestes mesures tenen una relació cost/benefici més 
elevada en la millora de la mobilitat que la majoria d’actuacions sobre la xarxa d’infraestructures i 
serveis. 
 
Alhora, el PEMV hauria d’emfasitzar les noves oportunitats econòmiques associades al 
desenvolupament d’aquetes noves estratègies, per exemple, en els sectors tecnològics i logístics, 
així com posar en valor la contribució a l’assoliment dels objectius ambientals del PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Les Mesures del PEMV responen a criteris de millora de la mobilitat, per fer-la més sostenible i 
segura. En l'àmbit dels desplaçaments laborals, el PEMV proposa l'actuació GM02 que ja ha estat 
comentada en la reclamació anterior. Tanmateix l'impacte del teletreball i la seva possible 
tendència serà estudiat en el seguiment del PEMV on s'ha incorporat una anàlisi específica 
d'impacte del COVID sobre el PEMV. 

 
 

28.  Polígons industrials 

 
Al·legació formulada 
 
El Vallès Oriental és una comarca amb una forta activitat econòmica i amb un gran nombre de 
polígons industrials, que generalment s’han implantat sense tenir en compte l’accessibilitat amb 
transport públic. Això fa que la majoria de polígons industrials no tingui estacions del transport 
públic properes i acaba determinant una gran dependència de la mobilitat amb vehicle privat, que 
molt sovint és l’únic mode de transport amb el qual s’hi pot accedir. A més, la mobilitat laboral en 
vehicle privat associada als polígons industrials és especialment crítica per la distribució horària 
que té, concentrada precisament en les franges horàries de més congestió de la xarxa viària. 
 
D’acord amb tot això, cal que el PEMV estableixi més mesures de mobilitat específiques 
associades als polígons industrials. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Es respon conjuntament amb la reclamació (26) 

 
 



 
 

 
 

 
 

29.  Millora de la resiliència de la xarxa de transport 

 
Al·legació formulada 
 
El temporal Gloria d’enguany a contribuït a prendre consciència de les previsions d’augment de la 
freqüència i incidència dels fenòmens meteorològics extrems. Aquests fenòmens causen 
nombrosos danys materials i personals, i tenen un impacte sobre les diferents xarxes 
d’infraestructures i serveis de mobilitat, fent necessàries sovint grans inversions i temps per a la 
restitució. 
 
Així doncs, cal incorporar criteris de resiliència en el disseny, execució i manteniment de les 
infraestructures, per tal de reduir, en la mesura del possible, l’impacte d’aquests fenòmens. En 
aquest sentit, també resulta necessari diagnosticar la resiliència de les diferents xarxes 
d’infraestructures del Vallès per poder actuar preventivament allà on sigui necessari. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
L'al·legació demana incorporar criteris de resiliència en l'execució i manteniment de les 
infraestructures. El PEMV es un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de 
millora prioritàries fins a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes en 
diferents modes de transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a millorar la 
mobilitat i connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat.  
 
En aquest marc, el PEMV proposa accions concretes de millora, tanmateix, es tracta de definicions 
des d'un punt de vista estratègic que caldrà definir en detall en posteriors estudis i projectes 
específics.  
 
Es considera doncs que aquests criteris de resiliència seran definits en aquests projectes 
específics per a cada mesura. Tanmateix, destacar que el disseny de les infraestructures ja té en 
compte per definició que la infraestructura estigui condicionada per fenòmens climàtics amb els 
períodes de retorn que indica la normativa corresponent. Per tant, la reclamació ja està 
considerada en tots els projectes que aprova el Departament de Territori. 

 
 

30.  Adaptació a l’escenari posterior a la COVID-19 

 
Al·legació formulada 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha alterat completament la mobilitat de la nostra societat. Alguns 
exemples d’aquests canvis són la reducció dràstica de l’oferta del transport públic durant l’estat 
d’alarma, les mesures de distanciament social i les recomanacions sanitàries, la reducció dels 
desplaçaments per mobilitat obligada causada per la irrupció del teletreball de manera 
generalitzada, o el nou impuls que han rebut les polítiques de foment de la mobilitat activa i 
l’augment de l’espai públic disponible per a vianants i bicicletes. 
 
Per tal de mantenir-se com a instrument útil de planificació de la mobilitat, el PEMV ha d’adaptar-
se a aquest nou escenari, incorporant les actuacions necessàries. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La crisi de la COVID-19 tindrà efectes significatius sobre la mobilitat en els propers anys. En primer 
lloc la previsió de pèrdua de llocs de treball reduirà la mobilitat global. En segon lloc, la inseguretat 
en font als contagis ha fet que la mobilitat actual es decanti cap al vehicle privat en front al transport 



 
 

 
 

 
 

públic. En tercer lloc, un augment el teletreball pot modificar els hàbits de mobilitat actuals, reduint 
la mobilitat de commuters diaris però incrementant la distància mitjana dels usuaris degut una 
deslocalització de les residències fora dels nuclis urbans densos. Aquests tres aspectes tindran 
un efecte sobre les prospectives de mobilitat pel 2026 previstes pel PEMV. A més, una previsible 
crisi econòmica pot reduir la disponibilitat de fons per a la inversió pública, que condicionaria el 
ritme de implementació de noves infraestructures, afectant així el calendari previst pel PEMV.  
 
En aquests moments és impossible fer una previsió de quina magnitud tindran els aspectes 
descrits així com la duració temporal que tindran aquests efectes. Per aquest motiu és 
especialment rellevant l’elaboració dels proposats informes de seguiment, on s’ha recollit incloure 
una anàlisis específica de l’efecte COVID sobre la proposta i previsió temporal del PEMV. 

 
 

31.  Comissionat per a l’execució i òrgan de seguiment territorial 

 
Al·legació formulada 
 
La concurrència d’administracions competents en l’execució de les actuacions planificades i la 
proximitat de l’horitzó temporal fixat per l’any 2026 fan que sigui veritable repte el 
desenvolupament de les propostes del PEMV, i conseqüentment, l’assoliment dels seus objectius.  
 
I no cal dir que l’assoliment dels objectius del PEMV és del tot ineludible per dotar-nos d’un sistema 
de mobilitat més competitiu i sostenible d’acord amb la Llei 9/2003, de mobilitat; que doni resposta 
a les necessitats de la ciutadania; que contribueixi a un model territorial més equilibrat d’acord 
amb el PTMB; i que permeti afrontar reptes tan candents com el de l’emergència climàtica i la 
qualitat de l’aire. 
 
Per altra banda, els consells comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental hem ofert la màxima 
col•laboració des del 2016 en el procés d’elaboració del PEMV, i hem propiciat amb èxit la 
participació de les administracions locals, de les entitats i de la ciutadania, prescrita per la Llei 
9/2003, de mobilitat, i que ha estat ben remarcable, constructiva i enriquidora.  
 
Tanmateix, després de tots aquests anys d’ençà de la Llei de mobilitat i vista l’experiència 
participativa en l’elaboració del PEMV, cal posar al dia la participació pública i estendre-la també 
al desenvolupament i seguiment de l’execució del PEMV. 
 
Tenint tot això en consideració, i per tal de garantir l’efectivitat del PEMV i atendre els requisits de 
participació territorial, cal, per una banda, la creació d’un comissionat per a l’execució del PEMV; 
i, per una altra, i de forma complementària, preveure i dissenyar la governança efectiva del PEMV, 
mitjançant la creació d’un òrgan orientat a vetllar per l’execució de les actuacions planificades i 
l’assoliment dels objectius fixats, amb capacitat de seguiment i incidència sobre l’execució de les 
propostes, i amb representació territorial política i civil equilibrada de les dues comarques del 
Vallès Occidental i Vallès Oriental, juntament amb la Generalitat de Catalunya i les altres 
administracions amb competències en el PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La proposta final del PEMV incorpora la proposta de creació de la figura d’un Comissionat dins el 
Departament de Territori i Sostenibilitat que realitzi les funcions de coordinador del PEMV a l’hora 
de fer un seguiment del compliment de la proposta, gestionar els informes de seguiment proposats 
a continuació i ser l’encarregat de coordinar els comitès de seguiment estratègic, tècnic i social. 
Es recull doncs i s'accepta la reclamació. 

 
 



 
 

 
 

 
 

Al·legacions dels ajuntaments de la comarca i dels grups polítics del Consell Comarcal 

 
Al·legació formulada 
 
Tenir igualment en consideració les al•legacions rebudes dels ajuntaments de la comarca i dels 
grups polítics del Consell Comarcal següents: 

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 Ajuntament de Granollers 

 Ajuntament de la Llagosta 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Ajuntament de Montornès del Vallès 

 Ajuntament de Parets del Vallès 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Ajuntament de Tagamanent 

 Ajuntament de Vallromanes 

 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 Grup comarcal d’ERC i ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Cardedeu, la Garriga, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de 
Martorelles, Tagamanent i Vallromanes 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Veure la resposta de cada al·legació a la fitxa de l’al·legació presentada per cada ajuntament 
individualment. [No s’han fet avinents aquestes respostes al Consell Comarcal] 
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