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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
L’estudi de la línia de BUS EXPRÉS de la Vall del Tenes, neix a rel de la reunió 
que van mantenir, a mitjans del 2006, un grup de persones amb inquietuds per 
la millora de la mobilitat d’aquesta Vall i regidors de les quatre poblacions que 
componen la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Això va donar pas a que es 
veiés la necessitat de millorar, en un principi, la connexió dels municipis que 
composen la Vall entre si i amb  Barcelona. Per aquest motiu, es va demanar al 
Delegat de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic del Vallès 
Oriental, present a la reunió, si la PTP podia assessorar o presentar una 
proposta de millora dels serveis existents i que pogués resoldre les greus 
mancances de transport públic que pateix aquest corredor. 
 
Duran aquest temps des de la PTP, i amb la col·laboració dels ajuntaments, 
que han aportat les dades relatives als seus municipis, s’ha portat a terme 
l’estudi “PROPOSTA DE LÍNIA D’AUTOBUSOS EXPRÉS A LA VALL DEL 
TENES”. 
 
En el transcurs de l’elaboració de l’estudi, s’han tingut converses i intercanvis  
amb tècnics de diferents organismes vinculats al transport de passatgers, per 
tal de valorar la coherència i viabilitat de la proposta de servei que es 
presentava. Això ens ha fet copsar que la proposta arriba en un bon moment, ja 
que a finals d’any ha d’estar enllestit el Pla de Transport de Viatgers de 
Catalunya, per tal de ser aprovat dins el primer trimestre del 2008. 
 
Vista la bona predisposició que despertava la proposta entre els tècnics 
consultats, es va fer un pas més i el 13 de juliol passat va ser presentada la 
proposta, per part de la PTP, al senyor Manel Nadal, Secretari de Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya, qui va manifestar una grata acollida de l’estudi, 
manifestant que era encoratjador rebre propostes factibles pel PTVC, a la 
vegada que ens demanava quina és la implicació i predisposició per part del 
territori a on es donarà el servei. 
 
Posteriorment, el passat 24 de juliol fou aprovat inicialment, pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques el Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.  
Donada la cadència dels esdeveniment, i fruit de les converses portades a 
terme, en el PDM en l’apartat de Mesures del Pla, en el punt EA 3.8, “Creació 
de Park&Ride en parades d’Autobús”, contempla 3 aparcaments 
intercanviadors compresos dins la Vall del Tenes, com a infraestructures 
complementàries d’un nou servei de Bus Exprés radial. A la vegada en el punt 
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EA 5.7, “Creació de nous serveis Exprés Radials”, incloure en la primera fase la 
posada en servei del corredor del Tenes, amb capçalera a Bigues. 
El 17 de setembre, en un acte públic, es signava per part dels Alcaldes de les 
cinc poblacions i el President de la PTP, el document “Compromís del corredor 
de Bus Exprés de la Vall del Tenes”, que donà el tret de sortida a les 
administracions locals, de cara a seguir els tràmits administratius precisos per 
aconseguir la materialització del projecte. 
 
Amb data 22 d’octubre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, va presentar al·legació al 
PDM per tal que es reculli integrament l’estudi dins el Pla. 
 
El passat 30 de novembre es va posar a informació pública el PTVC, on inclou 
l’ampliació dels serveis que donen cobertura a les cinc poblacions d’aquest 
corredor on es pretén implantar el Bus Exprés. 
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BIGUES I RIELLS 



            
 

Ajuntament de Bigues i Riells 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMENT DISSUASORI COTXE + BUS  
Per a la línia de Bus Exprés de la Vall del Tenes 

 
  

 
Per tal de poder atendre la demanda que la posada en servei del Bus Exprés de la Vall 
del Tenes, l’Ajuntament de Bigues i Riells, vol  portar a terme la construcció d’un 
estacionament  dissuasori de Cotxe + Bus. La construcció d’aquest estacionament 
facilitarà el transbordament d’aquelles persones que tenen el destí del seu desplaçament 
fora de la població i deixen el vehicle particular per agafar el transport públic.  
 
Els terrenys on es pretén ubicar el citat estacionament estan classificats de Sòl Urbà i 
qualificats de sistema d’equipaments (clau EQ). 
 
Aquests terrenys estan ubicats al sud-est del municipi, i limiten al nord amb el polígon 
de Can Barri Industrial a través del riu Tenes, al sud amb el camí del Flix i amb el terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’est amb la carretera BV-1435, i a l’oest amb 
una zona verda municipal.  
 
El fet d’ubicar l’estacionament Cotxe + Bus fora del nucli poblacional, facilitarà una 
ràpida aproximació i no sobrecarregaran la mobilitat dels nuclis.  
 
Bigues i Riells, desembre 2007 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PUOSC 2008-2012 
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SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



   

             
      Ajuntament de      
Santa Eulàlia de Ronçana 
           Vallès Oriental 

  
 
 
 

 
 

 ESTACIONAMENT DISSUASSORI COTXE+BUS 
Per a la línia de Bus Exprés de la Vall del Tenes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol portar a terme la construcció un 
estacionament dissuassori de Cotxe+Bus per a poder atendre la demanda que 
generarà la posada en servei del Bus Exprés de la Vall del Tenes. 
 
Aquest estacionament s'ubicarà  en el terreny de l'esplanada de Can Brustenga situat a 
la Carretera de Barcelona BV-1435,  entre la gasolinera i el centre comercial del 
municipi. 
 
 
Santa Eulàlia de Ronçana, desembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUOSC 2008-2012 
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LLIÇÀ D’AMUNT 



 

C. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt tel.: 93 841 52 25 fax: 93 841 41 75 a/e: ajuntament@llicamunt.net  web: www.llicamunt.cat 

Objecte de la present documentació 
 
L'objecte de la present documentació és la definició de les obres de construcció 
d’un estacionament dissuasori de Cotxe + BUS, vinculat a la línia de BUS EXPRÈS 
de la Vall del Tenes, al terme municipal de Lliçà d'Amunt. 
 
 

El planejament urbanístic 
 
En el vigent Pla General, els terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable i 
qualificats de zona de protecció agrícola. 
 
 

Justificació de la necessitat de les obres 
 
La construcció d’aquests estacionament és peça clau per poder atendre la 
demanda que generarà la posada en servei del BUS EXPRÈS de la Vall del Tenes. 
 
El servei de BUS EXPRÈS, tan sols té previst dues parades en cada una de les 
poblacions per on passarà, una en el centre més concorregut del municipi, 
pensat per aquells usuaris que accedeixen a peu o transborden d’un bus urbà, i 
l’altre en una zona per definir, fora de nuclis de població, però ben comunicada, 
on s’ubicarà un estacionament dissuasori Cotxe+Bus, que facilitarà el 
transbordament d’aquelles persones que tenen el destí del seu desplaçament 
fora de la població i deixen el vehicle particular per agafar el transport públic. 
La freqüència de pas d’aquest servei en hores punta, serà de 15 minuts, la resta 
del dia serà de 30 minuts. 
 
 
Descripció de les obres proposades 
 
Cal adequar un solar de 3.350 metres quadrats aproximadament 
 
L’obra comporta l’explanació i la pavimentació d’una superfície de 33 metres 
d’amplada per 101,50 metres de llargada. 
 
Tant les esbrosades del terreny, com els moviments de terres de les excavacions i 
terraplenats per la formació de l’esplanada, es realitzaran amb mitjans mecànics.  
 
El paviment de la calçada es realitzarà amb mescla bituminosa sobre sub-bases 
de tot-ú natural i artificial.  
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També es construirà una tanca perimetral de 236 metres més una frontal de 33 
metres amb dues portes guiades d’accés. 
 
 
Pressupost d’execució 
 
L’estimació del pressupost de contracte ascendeix a la quantitat de 344.986,70 
(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS) .  
 
 
Lliçà d’Amunt, desembre 2007 
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ESTIMACIÓ DE COSTOS DELS CINC ESTACIONAMENTS 
 
 
 
 
La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, en nom dels Ajuntaments 
que formem part del projecte de la nova línia de BUS EXPRÉS de la Vall del 
Tenes, presenta el projecte que consisteix en la construcció de cinc 
estacionaments dissuasoris intermodals, per a fer la transferència del Cotxes al 
BUS, vinculat a la línia de Bus Exprés de la Vall del Tenes, en els municipis on 
s’implantarà la plataforma de transport públic:  
 
- Bigues i Riells 
- Santa Eulàlia de Ronçana 
- Lliçà d’Amunt 
- Lliçà de Vall 
- Parets del Vallès 
 
La construcció d’aquests estacionaments dissuasoris Cotxe més BUS, per a la 
línia de Bus Exprés de la Vall del Tenes, és peça clau per poder atendre la 
demanda que generarà la posada en servei del BUS EXPRÉS de la Vall del 
Tenes, ja que facilitarà el transbordament d’aquelles persones que tenen el 
destí del seu desplaçament fora de les poblacions i deixen el vehicle particular 
per agafar el transport públic. 
 
La valoració dels cinc estacionaments dissuasoris intermodals s’ha fet partint 
d’un model tipus que suposa un cost de: 1.724.933,50€, UN MILIÓ SET-
CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA TRES EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS, però caldrà una major concreció un cop es dimensioni 
cada estacionament. 
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DETALL DEL PRESSUPOST  
 
 

ESTIMACIÓ DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN ESTACIONAMENT DISSUASORI COTXE + BUS

per a la línia de Bus Exprés de la Vall del Tenes

AMIDAMENTS DESCRIPCIÓ PREUS TOTALS

OBRA

3.349,50 m2 explanació, compatació, preparació i asfaltat 40,00 € 133.980,00 €
1.820,00 m2 coberta metal·lica i caballets per l'aparcament 39,00 € 70.980,00 €

236,00 m/l tanca de filat de 2 m. d'alt 25,00 € 5.900,00 €
236,00 m/l mur de boc de 40cm.d'alt x 20cm. 38,00 € 8.968,00 €

10,00 m/l tanca de bloc de 1,50cm. d'alt x 20cm. 160,00 € 1.600,00 €
87,00 m2 de panot preparació i col·locació 20,00 € 1.740,00 €
33,00 m/l de vorada TU 20,00 € 660,00 €

2,00 u. guals de 6,00m. cada un, amb rampa de 120cm. amb peces de formigó 1.500,00 € 3.000,00 €
2,00 u. guals de 4,00m. cada un, amb rampa de 120cm. amb peces de formigó 1.000,00 € 2.000,00 €
1,00 u. mòdul de 5,00m. X 11,00m. amb 2 serveis WC 35.000,00 € 35.000,00 €

TANCAMENT

2,00 u. portes correderes de 5,30cm. x 1,40cm. 3.000,00 € 6.000,00 €

ENLLUMENAT

38,00 u. pantalles per a fluorescent de 58W 113,00 € 4.294,00 €
400,00 m/l cable de 3x4 3,00 € 1.200,00 €
200,00 m/l tub diametre 15 11,00 € 2.200,00 €

1,00 u. armari control 1.000,00 € 1.000,00 €
76,00 u. fluorescents de 58W 5,00 € 380,00 €

1,00 u. imprevistos 1.000,00 € 1.000,00 €

SENYALITZACIÓ

887,00 m/l de línia blanca divisió d'estacionaments 0,52 € 456,81 €
9,60 m2 de línia blanca pas de vianants 5,47 € 52,51 €
2,00 u. reserva parada BUS 74,55 € 149,10 €
4,00 u. pictogrames PMR 20,19 € 80,76 €
1,00 u. pictogrames STOP 29,04 € 29,04 €
1,00 u. R-2 46,70 € 46,70 €
1,00 u. R-400c 43,23 € 43,23 €
2,00 u. R-101 43,23 € 86,46 €
6,00 u. pals de 3,5m. 23,89 € 143,34 €
2,00 u. P-20 35,02 € 70,04 €
2,00 u. S-13 49,22 € 98,44 €

14,00 u. ínstal·lació de senyalització 28,85 € 403,90 €

ALTRES

2,00 u. aparcament de bicicletes de 12 unitats cada un 420,00 € 840,00 €
3,00 u. càmares TV instal·lació i equipament, etc 1.000,00 € 3.000,00 €
1,00 u. mobiliari i altres imprevistos 12.000,00 € 12.000,00 €

SUPTOTAL 297.402,33 €

IVA 47.584,37 €

TOTAL 344.986,70 €
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INTRODUCCIÓ 
 
La Vall del Tenes és una realitat geogràfica, que fa més de vint-i-cinc anys va 
materialitzar la voluntat dels pobles de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, formant la mancomunitat de la Vall del Tenes, a quest 
fet cal afegir-hi la població de Parets del Vallès, situada en la par final del curs del 
riu, abans que aquest s’uneixi al Besos, això ens dona una concentració de població 
en forma de cordó de més de 50.000 habitants censats i unes previsions segons els 
respectius  POUM, amb un horitzó de quinze anys, que pràcticament dobla el 
nombre d’habitants. (VEURE TAULA DADES MUNICIPIS) 
 
Els darrers anys el parc mòbil d’aquests municipis a crescut, any rere any, superant 
actualment els 40.000 vehicles, amb valors punta de 883 vehicles per mil habitants, i 
una mitjana de 795 vehicles per mil habitants, superant en més d’un 30% la mitjana 
de Catalunya. Aquest nivell de motorització bé directament lligat amb el trànsit que 
se’n deriva. Per aquest motiu cal promoure un model de mobilitat més sostenible i 
que no fomenti la obligada dependència del vehicle privat. Fet imprescindible per 
intentar que no es col·lapsin les infraestructures viaris que connecten tota la Vall del 
Tenes. 
 
Els dos corredors més propers al de la Vall del Tenes, malgrat tenir una necessitat 
real molt superior a l’oferta de serveis existents, és el cas del corredors del Congost, 
servit per la línia R-3 de rodalies i amb línies d’autobusos interurbans, o el corredor 
de Caldes, servit per una línia interurbana amb més de 120 expedicions dia, més 
d’un terç d’elles directes per autopista a partir de Mollet. Fan que totes dues valls 
disposin d’unes infraestructures de transport públic col·lectiu potents i amb projectes 
d’expansió a curt o mitja termini. Per contra la Vall del Tenes no disposa de cap 
plataforma de transport de gran capacitat, ni amb línies d’autobusos amb 
freqüències i temps de trajecte, que pugui ser una alternativa real al vehicle privat 
per realitzar els desplaçaments quotidians dels ciutadans. La línia interurbana que 
serveix la vall, manté el mateix disseny des de fa més de quaranta anys, a part de 
petits canvis de recorregut motivats per l’adaptació al creixement urbà dels municipis 
que travessa i algun petit increment d’expedicions al llarg de les dècades. 
 
Tots els municipis de la Vall del Tenes disposen de serveis propis d’autobusos 
urbans, tots ells voluntaris, alguns dells molt consolidats, amb un volum de quasi 
350.000 passatgers transportats anualment i creixements que superen el 10%, factor 
que indica la seva necessitat real, tot i no disposar d’una bona oferta de 
transferència pels desplaçaments amb destí fora del municipi i sobre tot a Barcelona. 
(VEURE TAULA DADES MUNICIPIS) 
 
 
CRITERIS APLICATS 
 
Alhora de redactar la proposta de la línia de la Vall del Tenes, s’han tingut presents 
donar resposta a tot un seguit d’ítems, alguns d’ells inclosos en el PITC, en l’apartat  
 



  

“Propostes d’actuacions infraestructurals per fomentar el transport públic”, i en el 
recentment presentat PDM de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com 
aspectes recollits en les enquestes de qualitat del servei que realitzen la EMT o TMB 
als usuaris dels seus serveis i que han servit de referent, com són: 
 
- El temps esmerçat en el viatge. 
- La manca de freqüència i per consegüent l’espera en la parada. 
- La pèrdua de temps en les correspondències i transbordaments 
- La manca d’intercanviadors amb el vehicle privat. 
- La  poca  o  nul·la  dotació  de  l’equipament  de  les  parades:  marquesines, 
andanes, mobiliari urbà, lluminositat, telefonia, panells informatius i informació en 
general. 
- La capacitat de la línia. Etc. 
 
 
PROPOSTA DE LA LÍNIA VT 
 
Es concreta en un servei de transport col·lectiu troncal que connectarà tot el corredor 
de la Vall del Tenes amb Barcelona, de forma que la línia de la Vall del Tenes, VT, 
sigui una alternativa atractiva en front del vehicle privat. 
El servei es compondrà de dues línies amb concepció diferenciada, però amb un 
mateix itinerari, el servei Exprés i el servei Bàsic. 
 
EXPRÉS 
El servei Exprés, tan sols farà com a màxim dues parades en cada una de les 
poblacions per on passarà, una en el centre més concorregut del municipi, pensat 
per aquells usuaris que accedeixen a peu o transborden d’un bus urbà i l’altre en una 
zona per definir, fora de nuclis de població, però ben comunicada, on s’ubicarà un 
“car&bus”, que facilitarà el transbordament d’aquelles persones que tenen el destí 
del seu desplaçament fora de la població i deixen el vehicle particular per agafar el 
transport públic. La realització de poques aturades al llarg del recorregut, 10 en total, 
propiciarà una velocitat comercial neta d’uns 41 Km/h i un temps de trajecte de 52 
minuts. 
La freqüència de pas d’aquest servei en hora punta, entre les 6,20 i les 8,50 hores 
serà de 15 minuts, la resta del dia cada hora, però al estar intercalat amb el servei 
Bàsic, la freqüència de pas per aquestes parades serà de 30’ durant tot el dia. 
 
Inicialment aquest servei funcionarà tots els dies feiners de dilluns a divendres, en 
una franja horària de les 5,50 fins les 23,20 hores, distribuït en 46 expedicions dia, 
23 sentit Barcelona i 23 sentit Riells. 
 
BÀSIC 
Pel que fa el servei Bàsic, aquest cobrirà la pràctica totalitat de les parades existents 
en cada un dels municipis, 27 en total. Disposarà d’una freqüència de pas d’una 
hora, i funcionarà tots els dies de l’any, distribuït en 33 expedicions dia, 17 sentit 
Barcelona i 16 sentit Riells. (VEURE TAULA HORARIS DEL SERVEI). L’increment i ubicació de les 
parades, donarà una velocitat neta comercial més reduïda, d’uns 37 Km/h i un temps 
de trajecte de 58 minuts per cobrir el mateix recorregut. 
 



  

Amb aquesta nova proposta de serveis, les poblacions que en l’actualitat disposen 
del servei de Bus Nit, assoleixen la no interrupció del servei, passant a tindre servei 
al llarg de les 24 hores del dia. 
 
ITINERARI 
La línia VT, té el seu inici a la població de Riells, on actualment s’inicien els serveis 
interurbans que connecten aquesta població amb Barcelona, seguint el recorregut 
per les carreteres BV 1483, BP 1432, BV 1435, BV 1602, C 155, BV 1604, AV. 
Francesc Macià, C 17 i C 33, entrant a Barcelona per la Av. Meridiana a través del 
carril BUS que actualment ja arriba fins a Sagrera.  Finalitzant el seu recorregut en 
aquest indret, on en un futur hi haurà un dels intercanviadors modals més potent de 
Catalunya, ja que a més de la terminal d’autobusos i confluiran les línies de tren R1, 
R2 i R3, les línies de metro L1 i L9 i l’estació del TAV. (VEURE TAULA ITINERARI I PARADES VT) 
 
Per tal de garantir la fiabilitat del servei de la línia VT, en el recorregut per dins les 
poblacions de la Vall, es contempla l’adequació dels semàfor existents, amb un 
sistema de priorització, que garanteixi la freqüència de pas dels autobusos, així com 
una velocitat comercial alta, peça clau per la posada en marxa d’un servei com el 
que es proposa. 
 
També caldria portar a terme alguna intervenció en l’accés per l’avinguda Meridiana, 
venint de la C-33, per tal de preveure el carril BUS, en un tram de 1,3 Km que falten 
per connectar amb el carril ja existent. A la vegada caldrà millorar la resta de carril, 
amb separadors i senyalització que facin més evident la reserva i prioritat del carril 
BUS. 
 
PARADES 
La creació de les noves parades “car&bus”, en aquest corredor troncal, han de 
contemplar tot un seguit de criteris que facilitin la seva localització, utilització i gestió, 
així com una dotació de mobiliari i equipament que les faci atractives i pràctiques. 
Les parades “car&bus”, ha d’estar situades fora dels nuclis poblacionals, d’aquesta 
forma es crearan veritables punts de transferència modal, facilitant una ràpida 
aproximació i no sobre carregaran la mobilitat interna dels nuclis més densos. 
 
Paral·lelament, cal dotar a la resta de les parades de mobiliari i senyalització adient, 
fer-les accessibles a tots els usuaris i comunicar-les amb la resta de la xarxa de 
vianants o pols d’atracció, millorant així la qualitat i confortabilitat del servei.  
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MATERIAL MÒBIL 
Donat el caràcter de plataforma potent de transport que es vol donar a aquesta línia, 
s’ha previst que els serveis es facin amb autobusos de 15 metres amb triple eix i 
amb capacitat per a 100 places més PMR, d’aquesta forma es garantirà d’entrada 
una oferta i comoditat que pugui cobrir la demanda creixent que pot tindre el servei 
amb un curt període de temps. 
 
Cal minimitzar la penalització que suposen els processos d’accés al servei 
d’autobús, per aquest motiu i preveient l’alt grau d’utilització d’aquest servei de Bus 
Exprés, es proposa dotar als autobusos de dues validadores, disposades de forma 
que permetin l’entrada d’un cert nombre d’usuaris dins el passadís de l’autobús, 
facilitant així l’accés cap a l’interior dels usuaris de prepagament i fidelitzats, dels 
que ho fan comprant el bitllet senzill al xofer, d’aquesta forma el passatge és dins 
l’autobús i no fent cua a l’andana, el que permet reemprendre la marxa més 
ràpidament. Donat el caràcter d’experiència capdavantera que ha de tindre aquesta 
plataforma de transport, seria convenient que les validadores fossin de sistema òptic 
sense contacte, tal com ja preveu implantar el PDM en un futur proper a tota la 
xarxa. Aquest procés es repeteix en cada una de les parades de la línia originant 
una caiguda molt important de la velocitat comercial. 
 
Actualment en cada una de les parades que es fan al llarg de la línia, amb la pujada 
de 8 a 10 usuaris, l’autobús pot estar aturat entre 60 i 70 segons, el que significa que 
al llarg del recorregut l’autobús està aturant més de 10 minuts, cosa que es podria 
reduir d’un 35% a un 40% aplicant el sistema proposat, reduint en un 6% el temps 
total del recorregut, difícilment assolible amb altres actuacions. (DGTT + Operador) 



 



  

QUE HA DE MARCAR LA DIFERÈNCIA 
 
Actualment hi ha tres blocs de serveis diferenciats, segons la proximitat amb 
destinació de Barcelona, de forma que Parets del Vallès i Lliçà de Vall, corresponen 
a un bloc, Lliçà d’Amunt un segon bloc i Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells 
un tercer, en la taula següent es poden veure les diferencies de temps i expedicions 
entre el serveis actuals i els resultants de la implantació de la línia VT. 
(VEURE TAULA MILLORA DE L’OFERTA) 
 
-Cal crear uns criteris que homogeneïtzin les parades del servei, per tal que es 
garanteixi que cap element senyalització, arbrat, mobiliari urbà, etc. entorpeixi les 
maniobres dins la parada o obstaculitzin la pujada o baixada dels autobusos, a més 
de garantir uns correctes criteris d’accessibilitat per a tothom. (DGTT + Ajuntaments) 
 
-Definir l’amplitud i dimensionament de les parades, de forma que permetin una 
aproximació i sortida amb les condicions més òptimes, fent més segurs i àgils 
aquests processos repetitius al llarg del recorregut. (DGTT + Ajuntaments) 
 
-Generar un respecte i prioritat del servei mantenint expedites les parades, espais i 
elements que prioritzin el servei de BUS, a través d’una implicació i sensibilització de 
les policies locals de cada un dels municipis per on discorre la línia. (Ajuntaments policia 
local) 
 
-Dotar tots els semàfors del recorregut d’un sistema de priorització semafòrica, per 
tal de garantir la velocitat comercial del servei al llarg de tot el trajecte, minimitzant 
les incidències que es puguin generar amb motiu del trànsit. (DGTT + Ajuntaments + 
Diputació) 
 
-No instal·lar elements reductors de velocitat en les carreteres per on transcorre el 
servei, donat que generen greus problemes tècnics als autobusos, malmeten la 
comoditat i seguretat dels usuaris. (Ajuntaments + Diputació) 
 
-El carril BUS d’entrada per l’avinguda Meridiana cal reforçar-lo amb senyalització 
horitzontal, pintant cada 100 metres la paraula BUS, posant elements de goma que 
separin i delimitin clarament el carril, o instal·lant una línia rugosa, similar a les que 
delimiten les autopistes, aquests elements farien evident que s’està envaint un lloc 
indegut. Són actuacions poc costoses, de fàcil implantació i evidencien la prioritat 
que es vol donar al servei. A més es podria reforçar gràficament amb algun 
recordatori del que significa envair el carril BUS pel que fa al carnet per punts, és 
dràstic, però en el metro bé et recorden que viatjar sense bitllet està sancionat, 
doncs igual tracte per tothom. (Ajuntament + Generalitat) 
 
-Pel que fa a la sortida de Barcelona, no existeix cap mena de carril BUS, amb el 
que el problema encara s’agreuja més. Cal recordar que l’avinguda Meridiana als 
matins està col·lapsada en els dos sentits. (Ajuntament + Generalitat) 
 
-A l’avinguda Meridiana, també seria convenient fer una priorització semafòrica pels 
vehicles que fan els serveis de les línies interurbanes, al menys fins a Fabra i Puig. 
(Ajuntament + Generalitat) 
 



  

-Aquest actuacions de millora donarien viabilitat al futur carril de la C-58, però no cal  
esperar a tenir fet aquest carril BUS per fer aquestes intervencions, poden ser 
operatives molt abans. (Ajuntament + Generalitat) 
 
 
CONCLUSIONS 
 
La posada en marxa de la línia VT, donaria servei a sis nuclis de població del Vallès 
Oriental que actualment estan molt mal comunicats entre sí i amb Barcelona. 
 
La concepció d’aquest servei està pensada per donar un tom a la visió que es té 
actualment dels serveis d’autobusos interurbans, que pràcticament tan sols són 
utilitzats per usuaris captius, ja siguin per motius econòmics, d’edat o social. 
 
La nova línia VT ha de suplir la manca d’una plataforma potent de transport 
col·lectiu, i estar dotada d’una qualitat i fiabilitat que actualment no tenen les línies 
interurbanes. Per aquest motiu és essencial que els Ajuntaments que composen el 
corredor de la Vall del Tenes, estiguin implicats en el projecte i es sentin el servei 
com a propi, participant en la pròpia gestió, ja que són l’administració per on 
transcorre el servei i la més propera als usuaris a qui va dirigit. 
 
La viabilitat d’aquest estudi ve garantida per la important oferta del propi servei i  
l’aportació de passatgers provinents dels serveis d’autobús urbà de cada una de les 
poblacions per on passa i té parada, que actualment estan força consolidats en cada 
població. 
 
 
 
 
 



TAULA DE DADES DELS MUNICIPIS DE LA VALL DEL TENES 2007
PREVISIÓ DE PASSATGERS PASSATGERS VEHICLES INVERSIÓ EN

CREIXEMENT HORITZÓ BUS URBÀ BUS URBÀ CENS 1000 TRANSPORT

POBLACIÓ POUM POUM 2006 PREVISIÓ 2007 VEHICLES HABITANTS URBÀ

BIGUES I RIELLS 8.133 15.808 2.018 9.225 10.097 6.425 790 99.118,48 €

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 6.650 12.500 2.020 30.692 38.961 5.422 815 159.092,13 €

LLIÇÀ D'AMUNT 13.522 25.000 2.025 172.335 188.315 9.907 733 461.665,82 €

LLIÇÀ DE VALL 6.131 15.000 2.015 4.209 12.235 5.413 883 163.239,55 €

PARETS DEL VALLES 16.886 22.700 2.013 74.496 99.160 12.701 752 238.254,43 €

TOTAL VALL DEL TENES 51.322 91.008 290.957 348.768 39.868 795 1.121.370,41 €
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Parades servei BÀSIC

Recorregut línia VT1
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VARIACIONS DEL SERVEI RESPECTE A L'ACTUAL
EXPEDICIONS EXPEDICIONS INCREMENT TEMPS TEMPS ESTALVI

POBLACIÓ ACTUALS FUTURES EXPEDICIONS ACTUAL FUTUR TEMPS

RIELLS 11 40 29 65' 52' 13'

BIGUES 11 40 29 60' 48' 12'

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 13 40 27 50' 40' 10'

LLIÇÀ D'AMUNT 21 40 19 45' 35' 10'

LLIÇÀ DE VALL 36 40 4 40' 29' 11'

PARETS DEL VALLÈS 36 40 4 35' 26' 9'

PASSATGER 2007 326.022 (Inclou passatge de Parets del Vallès i Mollet del Vallès)

PASSATGER 2009* 600.000
PASSATGER 2010* 710.000
PASSATGER 2011* 780.000
PASSATGER 2012* 850.000
* Calculant que el servei entri en funcionament dins el primer semestre del 2008

PREVISIÓ DE COST DEL NOU SERVEI: 1,2M € a 1,5M €

PREVISIÓ DE COBERTURA TARIFARIA DEL SERVEI ENTRE EL 50% al 60% AMB BITLLETATGE

Per aquesta estimació de costos, no s'ha tingut en compte els costos del servei que es porta a terme actualment, que quedaria 
substituït pel de la nova proposta, ja que no tindria sentit duplicar serveis que es solaparien i d'una inferior qualitat.



TAULA D'HORARIS DEL SERVEI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RIELLS 5:50 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50
BIGUES 5:54 6:24 6:39 6:55 7:09 7:24 7:39 7:55 8:09 8:24 8:39 8:55 9:24 9:55 10:24 10:55 11:24 11:55 12:24 12:54

S. EULÀLIA DE RONÇANA 6:02 6:32 6:47 7:04 7:17 7:32 7:47 8:04 8:17 8:32 8:47 9:04 9:32 10:04 10:32 11:04 11:32 12:04 12:32 13:04
LLIÇÀ D'AMUNT 6:07 6:37 6:52 7:11 7:22 7:37 7:52 8:11 8:22 8:37 8:52 9:11 9:37 10:11 10:37 11:11 11:37 12:11 12:37 13:07
LLIÇÀ DE VALL 6:13 6:43 6:58 7:18 7:28 7:43 7:58 8:18 8:28 8:43 8:58 9:18 9:43 10:18 10:43 11:18 11:43 12:18 12:43 13:18

PARETS 6:16 6:46 7:01 7:22 7:31 7:46 8:01 8:22 8:31 8:46 9:01 9:22 9:46 10:22 10:46 11:22 11:46 12:22 12:46 13:16
BARCELONA Fabra i Puig 6:36 7:06 7:21 7:42 7:51 8:06 8:21 8:42 8:51 9:06 9:21 9:42 10:06 10:42 11:06 11:42 12:06 12:42 13:06 13:42

BARCELONA Sagrera 6:42 7:12 7:27 7:48 7:57 8:12 8:27 8:48 8:57 9:12 9:27 9:48 10:12 10:48 11:12 11:48 12:12 12:48 13:12 13:42

BARCELONA Sagrera 6:50 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50
BARCELONA Fabra i Puig 6:55 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55

PARETS 7:15 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15
LLIÇÀ DE VALL 7:18 7:48 8:03 8:19 8:33 8:48 9:03 9:19 9:33 9:48 10:03 10:19 10:48 11:19 11:48 12:19 12:48 13:19 13:48 14:19

LLIÇÀ D'AMUNT 7:24 7:54 8:09 8:26 8:39 8:54 9:09 9:26 9:39 9:54 10:09 10:26 10:54 11:26 11:54 12:26 12:54 13:26 13:54 14:24
S.EULÀLIA DE RONÇANA 7:29 7:59 8:14 8:33 8:44 8:59 9:14 9:33 9:44 9:59 10:14 10:33 10:59 11:33 11:59 12:33 12:59 13:33 13:59 14:33

BIGUES 7:37 8:07 8:22 8:42 8:52 9:07 9:22 9:42 9:52 10:07 10:22 10:42 11:07 11:42 12:07 12:42 13:07 13:42 14:07 14:37
RIELLS 7:41 8:11 8:26 8:47 8:56 9:11 9:26 9:47 9:56 10:11 10:26 10:47 11:11 11:47 12:11 12:47 13:11 13:47 14:11 14:47

TAULA D'HORARIS DEL SERVEI
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RIELLS 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50
BIGUES 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:55 16:24 16:55 17:24 17:55 18:24 18:55 19:24 19:55 20:24 20:55 21:24 21:55 22:24 22:55

S. EULÀLIA DE RONÇANA 13:32 14:04 14:32 15:04 15:32 16:04 16:32 17:04 17:32 18:04 18:32 19:04 19:32 20:04 20:32 21:04 21:32 22:04 22:32 23:04
LLIÇÀ D'AMUNT 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:11 16:37 17:11 17:37 18:11 18:37 19:11 19:37 20:11 20:37 21:11 21:37 22:11 22:37 23:11
LLIÇÀ DE VALL 13:43 14:18 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 17:18 17:43 18:18 18:43 19:18 19:43 20:18 20:43 21:18 21:43 22:18 22:43 23:18

PARETS 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:22 16:46 17:22 17:46 18:22 18:46 19:22 19:46 20:22 20:46 21:22 21:46 22:22 22:46 23:22
BARCELONA Fabra i Puig 14:06 14:42 15:06 15:42 16:06 16:42 17:06 17:42 18:06 18:42 19:06 19:42 20:06 20:42 21:06 21:42 22:06 22:42 23:06 23:42

BARCELONA Sagrera 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:48 17:12 17:48 18:12 18:48 19:12 19:48 20:12 20:48 21:12 21:48 22:12 22:48 23:12 23:48

BARCELONA Sagrera 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
BARCELONA Fabra i Puig 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25

PARETS 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
LLIÇÀ DE VALL 14:48 15:19 15:48 16:19 16:48 17:19 17:48 18:19 18:48 19:19 19:48 20:19 20:48 21:19 21:48 22:19 22:48 23:19 23:48

LLIÇÀ D'AMUNT 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:26 17:54 18:26 18:54 19:26 19:54 20:26 20:54 21:26 21:54 22:26 22:54 23:26 23:54
S.EULÀLIA DE RONÇANA 14:59 15:33 15:59 16:33 16:59 17:33 17:59 18:33 18:59 19:33 19:59 20:33 20:59 21:33 21:59 22:33 22:59 23:33 23:59

BIGUES 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:42 18:07 18:42 19:07 19:42 20:07 20:42 21:07 21:42 22:07 22:42 23:07 23:42 0:07
RIELLS 15:11 15:47 16:11 16:47 17:11 17:47 18:11 18:47 19:11 19:47 20:11 20:47 21:11 21:47 22:11 22:47 23:11 23:47 0:11

LES EXPEDICIONS EN NEGRETA CORRESPONEN AL SERVEI BÀSIC



TAULA ITINERARI I PARADES

PARADES CARRETERES PK MARQUESINES SERVEI
RIELLS BV-1483 0,0 marquesina EXPRÉS
RIELLS BV-1483 0,7 pal parada BÀSIC
RIELLS BV-1483 1,3 pal parada BÀSIC

BIGUES BP-1432 2,4 pal parada BÀSIC
BIGUES BP-1432 2,9 pal parada BÀSIC
BIGUES BP-1432 3,3 ??? BÀSIC
BIGUES BP-1432 3,7 ??? BÀSIC
BIGUES BP-1432 4,1 pal parada EXPRÉS
BIGUES BP-1432 4,9 pal parada BÀSIC
BIGUES BP-1432 5,3 pal parada EXPRÉS

S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 6,3 pal parada BÀSIC
S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 6,7 pal parada BÀSIC
S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 7,2 pal parada EXPRÉS
S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 7,9 marquesina BÀSIC

S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 8,4 marquesina EXPRÉS
S.  EULÀLIA DE RONÇANA BV-1435 8,7 marquesina BÀSIC

LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 10,1 pal parada EXPRÉS
LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 10,9 pal parada BÀSIC
LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 11,7 marquesina BÀSIC
LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 11,9 pal parada BÀSIC
LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 12,1 marquesina EXPRÉS
LLIÇÀ D'AMUNT BV-1602 12,7 marquesina BÀSIC
LLIÇÀ DE VALL C-155 13,6 marquesina BÀSIC
LLIÇÀ DE VALL C-155 14,0 pal parada BÀSIC
LLIÇÀ DE VALL C-155 14,3 pal parada BÀSIC

LLIÇÀ DE VALL C-155 14,9 marquesina EXPRÉS
LLIÇÀ DE VALL C-155 15,4 pal parada BÀSIC

PARETS DEL VALLÈS BV-1604 16,4 pal parada EXPRÉS
PARETS DEL VALLÈS Av. F. Macià 16,9 nova parada EXPRÉS
PARETS DEL VALLÈS C 17 17,3
PARETS DEL VALLÈS C 33 19,6

BARCELONA Av.Meridiana 34,5 pal parada EXPRÉS
BARCELONA Av.Meridiana 36,1 pal parada EXPRÉS



FITXA TÈCNICA DE LA LÍNIA VT
SENTIT RIELLS-BCN BCN-RIELLS

SERVEI EXPÉS DIES FEINERS DIA 46 23 23
SERVEI BÀSIC TOT L'ANY 33 17 16

TOTAL EXPEDICIONS DIA FEINER 79 40 39

KM/EXPEDICIÓ 36,1 Km. 36,1 Km.
1444,0 Km. 1407,9 Km.

TOTAL KM DE SERVEI DIA 2.851,9

INICI FINAL
SERVEI SERVEI RIELLS-BCN BCN-RIELLS

AUTOBÚS A 3:57 5:50 9:47 2 2
AUTOBÚS B 17:54 6:20 0:14 9 9
AUTOBÚS C 3:54 6:35 10:29 2 2
AUTOBÚS D 16:58 6:50 23:48 9 8
AUTOBÚS E 16:09 7:05 23:14 8 8
AUTOBÚS F 1:54 7:20 9:14 1 1
AUTOBÚS G 16:12 7:35 23:47 8 8
AUTOBÚS H 1:54 8:05 9:59 1 1

TOTAL HORES DE SERVEI DIA 78:52:00

VELOCITAT COMERCIAL NETA BÀSIC 37,3 Km/h EXPRÉS 41,7 Km/h

EXPEDICIONS



 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA VALORADA 
Construcció d’un Estacionament dissuasori Cotxe + BUS 

 
 

 

ANNEX 
 

Resum del Pla Director de Mobilitat, apartat AE.8 



 

Fitxes de mesures



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar la mobilitat i afavorir 
el transvasament modal 
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EA3.8 

MESURA: CREACIÓ DE PARK & RIDE EN PARADES D’AUTOBÚS 

Descripció de la mesura 
 
Els aparcaments de dissuasió (P&R) són un tipus d’intercanviador de perifèria 
pensats per facilitar l’accés als modes de transport públic dels residents que 
viuen en zones allunyades de les parades i estacions, dissuadint-los així 
d’utilitzar el vehicle privat pels seus desplaçaments interurbans. 
 

Han d’anar associats a estacions de ferrocarril o autobús amb serveis ràpids i 
d’alta freqüència i complir els requisits següents: seguretat, accessibilitat, 
informació i comoditat per a l’usuari, a part de prou espai per aparcar en 
qualsevol moment del dia. 
 

Avui en dia, alguns corredors tenen un dèficit d’oferta de P&R si es compara 
amb la seva demanda potencial, i a més, els P&R existents compleixen de 
manera molt variable els requisits descrits abans.  
 

Es proposa crear més P&R en parades d’autobús, especialment en aquelles 
servides en el futur per les línies exprés radials (vegeu fitxa EA5-8), per tal de 
facilitar que els conductors accedeixin a les zones urbanes fent ús del transport 
públic. 
Document de referència  

Àmbit d’actuació 
Alguns municipis de l’RMB.  

Objetivos a conseguir 

1.  Millora de connexió de les línies de transport públic amb el transport privat. 
2.  Potenciar el canvi modal a l’RMB. 
3. Reduir la congestió del trànsit a les carreteres. 

Objectiu PDM 0  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Actuacions a dur a terme 

1. Localització i adquisició de terrenys susceptibles de ser utilitzats com a 
P&R. 

2. Projectes constructius. 
3. Licitació de les obres i execució de les actuacions. 
4. Posada en funcionament coordinada amb l’entrada en servei de les línies 

exprés associades. 

Grau d’eficàcia 

Eficaç si es proposa un vertader P&R amb factors claus d’èxit: seguretat, 
accessibilitat, informació, comoditat, política tarifària combinada entre 
l’aparcament i el títol de transport. 
L’oferta de transport públic ha de ser de bona qualitat. 
 

Responsable de l’actuació 
 Ajuntaments de l’RMB on s’implantarien aquests nous P&R. 

Agents implicats 
ATM 

Operadors de transport 

 DPTOP - Secretaria per a la Mobilitat 



  
 
 

 

2

EA3.8

EA
3.

 G
es

tio
na

r l
a 

m
ob

ili
ta

t i
 a

fa
vo

rir
 

el
 tr

an
sv

as
am

en
t m

od
al

 
M

es
ur

es
 d

el
 P

la

MESURA: CREACIÓ DE PARK & RIDE EN PARADES D’AUTOBÚS 

Efectes Ambientals i de la Mobilitat 

MA2 Millora de l’accessibilitat a la xarxa de transport públic 

ME2 Millora de l’eficiència del transport públic 

RE1 Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

RE2 Reducció de les emissions de contaminants de l’aire 

RC1 Reducció del consum de combustible 
 
Bona pràctica 
Ciutat de Nottingham, que proposa aparcaments de 
dissuasió combinats amb una xarxa eficient d’autobusos.

Informació a la web www.energie-cités.org “best 
practice/bonnes pratiques”. 

 

 

 

Valors locals o sectorials de seguiment 2004 objectiu 
Nombre mitjà de places ocupades durant el dia - 600 

 Increment de demanda a les parades d’autobús  - 75% 

Nombre de Park&Ride − 8 

Indicadors PDM associats 
9 – Viatges /km intermunicipals 
17– Places de P&R 
28 – Validacions de transport públic 
29 – Proporció de desplaçaments 
intermodals 

34 – Ocupació xarxa viaria  
46,47i 48 – Contaminants atmosfèrics 
49 – Soroll 
59-60- Consum energètic 
 

Directriu Nacional de Mobilitat (DNM) relacionada 
D1 – D3 – D11 

Cost d’implantació estimat 
Projectes................................................................................         400.000 € 
Cost de construcció ...............................................................      6.100.000 € 
Cost d’explotació............4% inversió.....................................          260.000 € 
Campanya de comunicació....................................................            60.000 € 
En cada cas s’haurà d’analitzar el mecanisme urbanístic que permeti l’obtenció dels 
terrenys. 

Cost total d’inversió  6,56 M€ 

Cost total d’explotació anual  0,26 M€ 

Calendari d’implantació 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 +2012 
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MESURA: CREACIÓ DE PARK & RIDE EN PARADES D’AUTOBÚS 
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Construcció d’un Estacionament dissuasori Cotxe + BUS 

 
 

 

 
ANNEX 

 
Recull de premsa 







 Proposta de corredor de bus exprès a la Vall del Tenes

 
SERVEI MÉS COMPETITIU I INTERMODAL. La 
PTP ha portat a terme un estudi per a reforçar el 
transport públic a la Vall del Tenes. El projecte 
aposta per reforçar l'actual servei amb serveis 
semidirectes i vincular-lo amb els serveis urbans 
actuals, tot incrementant l'efecte xarxa. També 
s'han plantejat aparcaments de dissuasió de vehicles 
privats per garantir l'ús del transport públic també 
en les zones més disperses de la vall. La proposta ha 
estat lliurada al secretari de mobilitat, Manel Nadal, 
per a la seva possible inclusió dins del Pla de Serveis 
del Transport Públic de Catalunya, actualment en 
redacció.  
 

 Estudi PTP: Proposta de línia d'autobús exprès a la Vall del Tenes 
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Bus exprés a la Vall del Tenes: Tangible.  

 
En Blai Dupasquier de la PTP (Associació per a la 
Promoció del transport públic) ens ha fet arribar 
el comunicat de premsa i el Manifest que els cinc 
alcaldes de la Vall del Tenes van signar ahir. 
 

 
 
 
COMUNICAT DE PREMSA 

Els Alcaldes de la Vall del Tenes aposten pel BUS EXPRÉS del seu corredor 

En la reunió celebrada el passat dia 7 a Lliçà d’Amunt, es va exposar als Alcaldes i 

Regidors dels municipis on ha de donar servei la línia de BUS EXPÉS l’estudi realitzat per 

l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, PTP. 

Un cop analitzat i valorat l’estudi de la línia de BUS EXPRÉS del corredor de la Vall del 

Tenes, els Alcaldes de les poblacions de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 

d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès, es fan seva la proposta, amb la finalitat 

d’impulsar conjuntament la consecució d’un servei públic que donarà un tom a la 

mobilitat de les poblacions de la Vall. Des de la PTP celebrem que els poders públics 

vetllin pel transport públic, l’única via per assolir una mobilitat més sostenible i 

democràtica. 

Ara els alcaldes d’aquests municipis faran arribar aquesta proposta a la Direcció General 

de Transport Terrestres de la Generalitat de Catalunya, que és de qui depèn la 

concessió i gestió de les línies i serveis de transport de passatgers per carretera. 

Esperem que en un temps raonable però breu la Generalitat porti a terme aquesta 

proposta que millorarà notablement el servei de transport públic en aquest corredor. 

La PTP seguirà assessorant en tot allò que estigui al seu abast, per tal d’aconseguir que 

la proposta pugui materialitzar-se amb el menor temps possible. 

Parets del Vallès, 17 de setembre de 2007 

 

 
 
 
 

MANIFEST: Compromís del corredor de BUS EXPRÉS de la Vall 
del Tenes  
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Reunits els Alcaldes de les poblacions de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 

d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès, ens comprometem a: 

 

-Fer-nos nostra la proposta de servei de BUS EXPRÈS del corredor de la Vall del Tenes 

que ens ha presentat l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, PTP. 

-Impulsar conjuntament a traves dels Ajuntaments la consecució del servei de BUS 

EXPRÉS del corredor de la Vall del Tenes. 

-Portar la proposta a la Direcció General de Transport Terrestre de la Generalitat de 

Catalunya, per tal que es pugui aconseguir el servei de BUS EXPRÉS. 

-Vetllar per tal que s’acompleixin les previsions que marca el Pla Director de Mobilitat 

en tot allò que fa referència amb el servei de BUS EXPRÉS. 
-Portar a terme les actuacions que preveu Pla Director de Mobilitat en l’àmbit 

municipal. 

-Dotar al servei de BUS EXPRÉS de la prioritat i implicació que requereix, un servei que 

oferirà als ciutadans una alternativa de mobilitat sostenible competitiva amb el vehicle 

privat. 

-Designar els interlocutors necessaris per tal que facin el seguiment i coordinació del 

servei de BUS EXPRÉS. 

 

La Vall del Tenes, 17 de setembre de 2007 

 

Elena Argemí Morral Alcaldessa de Bigues i Riells, Enric Barbany i Bages Alcalde de Santa 

Eulàlia de Ronçana,Ignasi Simon Ortoll Alcalde de Lliçà d'Amunt, Andreu Carreras i 

Puigdelliure Alcalde de Lliçà de Vall, Joan Seguer i Tomàs Alcalde de Parets del Vallès i 

Ricard Riol i Jurado President de la PTP 

 
 

 
Copyright de la fotografia: Blai Dupasquier, PTP 
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ZONA METROPOLITANA 

Cinc municipis de la Vall del Tenes demanen estar conn
una línia de bus 
Parets del Vallès, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà d'A
Oriental, han reclamat i proposat al Govern fer una línia de bus exprés que doni serv
poblacions de la Vall del Tenes 
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Parets del Vallès 
Ult. Act. 17.09.2007 - 16:01 hs 

Parets del Vallès, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall, al Vallès Oriental, 
han reclamat i proposat al Govern fer una línia de bus 
exprés que doni servei a les cinc poblacions de la Vall del 
Tenes. La proposta neix arran d'un estudi realitzat per 
l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i 
pretén assolir una mobilitat més sostenible i que 
representarà una notable millora del servei de transport 
públic en aquest corredor de la Vall del Tenes, segons ha 
informat l'Ajuntament de Parets del Vallès. 

L'opinió del lector  
  

Navega per les pa
Tenes, Vall, Vallès 

Últimes notícies 

L'Ajuntament 
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 > Informació d'Actualitat  > Noticies d'Actualitat > Noticia   

•Aquest compromís és el resultat de la reunió que es va portar a terme 
el passat dia 7 a Lliçà d’Amunt, en la que els alcaldes i regidors dels 
municipis de la Vall del Tenes juntament amb membres de la PTP van 
estudiar i debatre la viabilitat de la proposta de la l ínia bus exprés feta 
per aquesta associació.  
 
•Aquest compromís té l’objectiu de portar a terme la proposta de
corredor de bus exprés de la Vall del Tenes, per tal de millorar la 
mobilitat de les poblacions implicades en el projecte. A partir d’ara els 
alcaldes d’aquests municipis faran arribar aquesta proposta a la 
Direcció General de Transport Terrestres de la Generalitat de 
Catalunya, que és de qui depèn la concessió i gestió de les línies i 
serveis de transport de passatgers per carretera.   
 
•Elena Argem í Morral Alcaldessa de Bigues i Riells, Enric Barbany i
Bages Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana,Ignasi Simon Ortoll Alcalde 
de Lliçà d'Amunt, Andreu Carreras i Puigdelliure Alcalde de Lliçà de Vall, 
Joan Seguer i Tomàs Alcalde de Parets del Vallès i Ricard Riol i Jurado 
President de la PTP són els sotasignats del comprom ís que podeu 
consultar més detalladament en el document adjunt. 

DOCUMENTS ADJUNTS RELACIONATS 

Els alcaldes de la Vall del Tenes i la PTP signen el compromís 

del bus expr és

El dilluns 17 a Parets del Vallès, va tenir lloc l'acte protocol ·lari 
per a la signatura del comprom ís del corredor de bus exprés de 
la Vall del Tenes per part dels alcaldes dels municipis implicats 
i el president de l'Associació per a la Promoci ó del Transport 
Públic (PTP).

 
Alcaldes i president de la PTP 

 
Ignasi Simón en el moment de la signatura
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Els ajuntaments de Parets del Vallès, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà d’Avall fan una 
proposta conjunta de transport públic que consisteix en la posada en marxa d’una línia de Bus Exprés que doni servei a 
les cinc poblacions. Els alcaldes d’aquests municipis han signat aquest dilluns a Parets del Vallès, un compromís per 
fer arribar la proposta a la Direcció General de Transport Terrestres de la Generalitat de Catalunya, que és de qui 
depèn la concessió i gestió de les línies i serveis de transport de passatgers per carretera.  

La proposta neix arran d’un estudi realitzat per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i  pretén 
assolir una mobilitat més sostenible i que representarà una notable millora del servei de transport públic en aquest 
corredor de la Vall del Tenes. 

 
FEU EL VOSTRE COMENTARI 
Aquest comentari quedarà pendent d'aprovació per part de l'administrador del web. Si voleu que el vostre comentari es 
publiqui de forma instantània i sense passar control previ, heu d'estar registrats. Podeu registrar -vos fent clic aqui 
 

Galeries de fotos 

Imprimir |  Enviar 

Nom: Anònim

Títol

Comentari

Comprovació
 

Si us plau, escriu les lletres  
de la imatge al requadre que té a sota. 
D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari 
no l'envia un robot publicitari.

Enviar comentari

» 63 Fotos 
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 La Vall del Tenes aposta pel transport públic

 
COMPROMÍS UNITARI PER AL BUS EXPRÈS. El 
17 de setembre, els alcaldes de Parets del Vallès, 
Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells i el president de la PTP, van 
signar un compromís pel qual els municipis instaran 
a la Generalitat per desenvolupar el transport 
interurbà al llarg del corredor de la Vall del Tenes. 
La proposta neix a partir d'un estudi de la PTP on es 
planteja l'establiment d'un servei cadenciat 
d'autobusos exprès amb prioritat semafòrica. 
Felicitem als alcaldes per preocupar-se i unir-se pel 
transport públic del dia a dia, el més important. 
 

 Nota de premsa 
 Compromís i signatures 
 Galeria fotogràfica 
 Estudi PTP: Proposta de línia d'autobús exprès a la Vall del Tenes 
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Els Ajuntaments de la Vall del Tenes 
proposen una línia de bus exprés amb 
Barcelona  
 
Els alcaldes de Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà 
d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells, 
han signat aquest dilluns al nostre municipi un 
compromís per fer arribar al Govern Català la 
proposta de línia de bus exprés que uniria la Vall del 
Tenes amb Barcelona. La proposta neix arran d'un 
estudi realitzat per l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP) que pretén assolir una 
mobilitat més sostenible i millorar el servei de 
transport públic a la Vall del Tenes. 

El bus exprés realitzaria un màxim de dues parades en 
cadascuna de les poblacions per on passaria (Parets, Lliçà de 
Vall, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells). 
Una seria en el centre més concorregut del municipi i l'altra 
encara està per determinar. La realització de poques aturades 
al llarg del recorregut (10 en total) faria que el remps de viatge 
estimat fos de 52 minuts entre Bigues i Barcelona. 
 
L'estudi va ser presentat per la PTP el juliol passat al Secretari 
de Mobilitat de la Generalitat. A més el Govern Català va 
incloure la proposta dins del Pla Director de la Mobilitat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. Els alcaldes de les 5 localitats 
s'han compromès en la trobada d'aquest dilluns a Parets a fer 
arribar la proposta a la Direcció General de Transports 
Terrestres de la Generalitat de Catalunya.  

 
17/09/2007 21:30:00 
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Els alcaldes de la Vall del Tenes: en marxa per la 
mobilitat?  

 

L'agenda 21 de Santa Eulàlia de Ronçana us fa arribar la notícia que els 
alcaldes de la Vall de Tenes aposten per el transport públic. El que si 
defensem des de l'agenda 21 SER és que el transport públic és un benefici 
social i ambiental perquè ajuda a baixar l' índex de contaminació 
atmosfèrica, ja que no hi ha tants vehicles en circulació i d'altra banda és 
un benefici social, perquè desplaçar-se de forma conjunta redueix la 
despesa en mobilitat dels ciutadans. Millorar lo col.lectiu i no potenciar el 
vehicle privat és una mesura que va més enllà de la política, és una mesura 
solidirària perquè beneficia als que tenen menys recursos i millora la 
qualitat de l'aire que tots respirem. Com ja sabeu la Generalitat de 
Catalunya va aprovar com acord de govern de 10 juliol de 2007 : el Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a 40 municipis de 
l'àrea metropolitana de Barcelona . El Decret s'emmarca en el Pla de 
Govern, que té com a objectiu la reducció de la contaminació 
atmosfèrica locals.  
Això demostra una vegada més que les polítiques públiques no són 
inconnexes perquè potenciar el trasport públic també ajudarà a 
implementar aquest pla. Treballar en aquest sentit des de l'àmbit local, 
autonòmic juntament amb la ciutadania ( representants en aquest cas per 
la PTP (Associació per a la promoció del transport públic). i altres possibles 
entitats o associacions que es vulguin afegir) és sumar actors, compartir 
responsabilitats i aconseguir solucions imaginatives per als problemes 
socials i mediambientals. 
Article de premsa del nou 
Article de premsa de Línia Vallès 
MES INFORMACIÓ: BUS EXPRÉS A LA VALL DEL TENES? 
Agenda 21 de Santa Eulàlia de Ronçana: Persones, Informació i 
Participació. 
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Bus exprés...de DEBÓ?  

 
 
 
 
 
La PTP ens ha fet 
arribar aquest 
comuncat de 
premsa dels 
Ajuntaments de la 
Vall del Tenes. 
 
Sembla que la 

proposta sobre el Bus exprés és de veritat... 
 
 
 
Més informació: 
-Bus exprés. Cohesió? 
-Bus exprés a la Vall del Tenes? 
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Agenda 21 de Santa Eulàlia de Ronçana  
L'agenda 21 de Santa Eulàlia de Ronçana està formada per un conjunt de ciutadans que tenen interés pel m

ambient. Té la representació màxima en el Consell de desenvolupament sostenible que té caràcter consulti

funció d’interlocutor entre els ciutadans i l’Administració local, ajudant a la pressa de decisions en les qüe

mediambientals. 
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Bus exprés: És alcaldes reunits un altre cop!  

 
 
Us fem arribar el 
comunicat de 
premsa de la PTP 
sobre el bus 
exprés de la Vall 
del Tenes. 
 
S'està treballant 
per poder 
incloure la 
proposta en el 
pla de transport 
de viatgers de 
Catalunya 2008-
2012. 
 
 
 

 
Agenda 21 Santa 
Eulàlia de Ronçana: 
Persones, 
informació i 
participació 
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Camí de la Rovira, s/n. 08187. Santa Eulàlia de Ronçana. Barcelona. Tel.- 938448225 Fax – 938446995  CIF-
P5809508D.  

Web – http://mancomunitatvalltenes.cat E-mail- http://secretaria@mancomunitatvalltenes.cat 
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