
Estratègies de pacificació 
del nucli de Marata



objectius
• Pacificació de l’entorn de Marata:

• Reduir transit

• Aconseguir circulació mes lenta



Punts negres 
màxima 
accidentabilitat

Punts elevat risc 
d’accidentabilitat

Punts d’accidentabilitat detectats en el Camí Vell de Marata

Punt de 
control

• Ponts sobre rieres
• Nucli urbà de Marata
• També altres punts com 

revolts, a part dels ja 
indicats.
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Punt 1- 1er pont



Punt 2- 2on pont



Punt 3- Nucli de Marata



Punt 3-
Nucli de 
Marata



Punt 3- Nucli de Marata



Punt 4- Pont sobre FFCC



Análisis de la mobilitat

• El camí vell de Marata (de Llerona a Cardedeu), de la fitxa No.3 del catàleg
de Camins de Les Franqueses del Vallès es un camí agrícola. El camí s'inicia
en el camí Vell de Cardedeu i presenta pendents força pronunciats tants
ascendents com descendents al llarg del tot el seu recorregut, finalitzant a
la glorieta del Carrer de l'Església de Llerona. Està pavimentat amb
aglomerat asfàltic en molt bon estat de conservació. Del PQ 0+250 al 0+300
travessa els ferrocarrils de Barcelona a Puigcerdà amb un pont. La velocitat
màxima és de 50 km/h. La limitació de circulació és de 7,5 tones. Excepte
serveis agrícoles. És un camí veïnal.

• Funciona com una drecera (vehicles de Cardedeu, Llinars,..) per connectar
amb la C-17 direcció Nord
• Itinerari amb menys transit
• Itinerari mes ràpid (si v>30 km/h)



Rutes des de punt de control C-251 davant Sandoz direcció C-17 nord

Punt de 
control



Rutes des de punt de control C-251 davant Sandoz direcció C-17 sur

Punt de 
control



temps comparatiu entre rutes a hora punta

ruta temps (min)

Camí vell de Marata 16

C-352 i C-17 20

C-352, BV-1429 i C-17 20

comparatiu ruta BV-1433 segons velocitat

veloc real temps (min)

30 16,20

40 12,15

50 9,72

60 8,10 º

70 6,94

Comparatiu de rutes des de punt de control C-251 davant Sandoz direcció C-17 nord



Plantejament general
• Es plantegen 2 fases d’execució.

Fase 1.- Urbanització tàctica i estructural lleugera, 2 alternatives:
• Alternativa A.- Pas alternatiu+vorera tàctica semàfors
• Alternativa B.- Radar de tram

Fase 2.- Urbanització estructural total (tram del nucli de Marata)

NOTA: Es planteja la opció de fer l’actuació de pacificació en el tram concret del nucli de Marata o fer 
una plantejament mes llarg, entre la Sandoz (C-251) i el semàfor amb la BV-5151.

Es planteja també estudiar alternatives tipus Camí de Can Toni a Llerona.

També potenciar camins alternatius i/o complementaris (Camí de Can Carreró)



Fase 1.- Urbanització 
tàctica i estructural 
lleugera.
2 alternatives:

Alternativa A.- Pas 
alternatiu+vorera
táctica+semàfors

Alternativa B.- Radar de 
tram

• Ressalts per reducció de velocitat 
(Alternativa A)

• Semàfors sense radar (Alternativa A)

• Reducció d’amplades amb cebrejats o 
mobiliari urbà (Alternativa A) 

• Vorera tàctica (banda del nucli), 
connectant plaça i aparcament 
(Alternativa A)

• Pas alternatiu 1 carril, fixe- regulat amb 
semàfor (Alternativa A)

• Radar de tram amb 1er i 2on avis abans 
de sanció (Alternativa B)



Tram de 
control 30

resalt

Vorera
tactica



SOLUCIÓ TÀCTICA (vorera 1,80m conformada amb pilones i pintura, plataforma aglomerat inici i final)

Vorera 1,80m al llarg de tot el nucli Plataformes aixecades a inici i final nucli



Ressalts per reducción velocitat en àmbit urbà

NOTA: Es tindrà en compte la posada al dia dels ressalts i que els ressalts en servei permetin el pas correcte de la maquinaria agrícola.



Resalt abans pas de 
vianants



Resalt existent a renovar



• Vorera en tot l’entorn
de Marata, connexió
plaça- aparcament

• Tractament paviment i
color

• Jardinera o element
separador

• S’estudiaran mes
propostes per
aconseguir un millor
integrament en l’entorn
rural.



Jardineres de separació





Radar de tram



Punt de control
(sense escomesa) 

Punt de control 
(sense escomesa)

Opció 2- control 300ml entrada-sortida radar de tram + 2 panels indicadors de velocitat

Panel indicador velocitat amb placa solar

Panel indicador velocitat amb placa solar



Punt de control (semafor creaument BV1433-BV5151)

Punt de control (sense escomesa eléctrica,
proper a edficacio

Opció 1- control 1300ml entrada-sortida radar de tram + 2 panels indicadors de velocitat

Panel indicador velocitat amb placa solar

Panel indicador velocitat amb placa solar



Radar amb panel indicador de velocitat + placa solar



Fase 
2.Urbanització 
estructural 
total

• Solució pas alternatiu

• Solució pas exclusiu per veïns

• Tall de la travessia amb pilona retràctil, 
controlada per policia local

• Urbanització estructural (plataforma única 
integrant la plaça)



SOLUCIÓ PAS ALTERNATIU

• Altre de les solucions plantejades es la de deixar només un carril de 
pas amb una regulació semafòrica i pilones d’accionament manual i/o 
automàtica.

• Es planteja la possibilitat de fer una fase de proves amb semàfors 
provisionals, estudiant la repercussió sobre els temps de circulació, 
reacció dels conductors, variació de la IMD, etc...

• Alternativament es poden disposar obstacles i fer un únic sentit 
alternat, tipus Escòcia i països nòrdics.
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Pilona baixada

Pilona baixada

Semafor ambar
intermitent

Semafor ambar
intermitent

SOLUCIÓ PAS ALTERNATIU: Pas normal 
sense restriccions
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desactivats
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Semafor Vermell 
amb indicació de 
segons

Semafor Verd amb
indicació de segons

Pilona pujada

Pilona pujada

Leds de pas
activats direccio
Les Franqueses

SOLUCIÓ PAS ALTERNATIU: Pas amb
restriccions pas alternatiu direcció Les 
Franqueses
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Control d’acces (pilones o barreres 
manuals, hidrauliques, control remot,…

Tall de la travessia amb pilona retràctil, manual
i senyalització. Talls periòdics (caps de setmana,
festius, festa major, Sant Jordi,....), talls horaris
(en hores punta per evitar drecera)



SOLUCIÓ PAS EXCLUSIU PER VEINS

• Es proposa estudiar que el camí vell de Marata sigui d’ús exclusiu pels veïns del municipi de les

Franqueses, posant un lector de matrícules i activant una APP per transportistes com es fa en

d’altres pobles i ciutats.

• Es parla també de fer tancament forma puntual quan hi hagi activitats, com a mesura que va

recuperant l’espai pels veïns. Quan es talli el centre també s’ha de senyalitzar correctament a

Sandoz i a l’altra entrada.



SOLUCIÓ ESTRUCTURAL

• La solució estructural planteja una urbanització definitiva i estructural, creant una vorera per
vianants al llarga del tot el tram de Marata, que permeti una circulació segura i protegida dels
vehicles.

• Calçada amb paviment diferenciat (per exemple aglomerat imprès)

• Vorera de mínim 1,80m amb elements de protecció, en paviment de pedra natural.

• Una integració de l’espai de la plaça.

• Una ressalt a les portes d’entrada i sortida.

• Una reducció de l’espai de circulació de vehicles. Es tindrà molt en compte el pas de tractors i
maquinària agrària.

• Millora del drenatge

• Nou enllumenat

• Senyalització



SOLUCIÓ ESTRUCTURAL (vorera pedra 1,80m, 
plataforma aglomerat inici i final)

Vorera 1,80m al llarg de tot el nucli Plataformes aixecades a inici i final nucli

Calçada amb aglomerat impres

Nou drenatge Nou enllumenat

Plaça integrada en urbanització


