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1 ANÀLISIS DE LA XARXA VIÀRIA D’ACCÉS AL SECTOR 
ECONÒMIC DE SALT VILABLAREIX 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
Es pretén analitzar la situació actual de la rotonda sobre la C-65 pròxima a la barrera de 

peatge Girona Sud, que permet l’accés i sortida de l’AP-7 i connecta amb el municipi de 

Salt per l’Avinguda de la Pau. 

 
Figura 1: Àmbit d’estudi: Barrera de peatge Girona Sud i rotonda d’accés. Font: Elaboració pròpia 

Es pretén concretament: 

 Caracteritzar el trànsit d’accés i sortida de la barrera de peatge i la seva evolució 

històrica. 

 Caracteritzar els moviments actuals sobre la rotonda en hora punta de la tarda, 

en base a dades obtingudes d’aforaments direccionals. 

 Quantificar l’increment de trànsit degut al nou desenvolupament que passaria 

per l’actual rotonda. 

 Diagnosticar la situació actual de la barrera de peatge i de la rotonda i determinar 

l’impacte que aquest increment tindria en termes de formació de cues i capacitat. 

L’estudi es presenta com a capítol complementari a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 

Generada del sector Sud/Camí dels Carlins dels municipis de Salt i Vilablareix. 
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2 SÍNTESI DE CONCLUSIONS 

En base a l’estudi es posen de relleu les següents conclusions: 

Definició del període d’anàlisi 

 Combinant el trànsit actual amb el que generarà el sector es conclou que el 

període de major demanda serà l’hora punta tarda d’un divendres. Serà el 

període de disseny. 

Trànsit actual 

 Per aquest període de disseny es coneixen els trànsit sobre la barrera del peatge 

i sobre la rotonda d’accés localitzada a la C-65: 

o Es registren 3.120 vehicles/h per l’estació de peatge, 1.360 en sentit 

sortida del peatge i 1.760 en sentit entrada.  

o El trànsit actual sobre la rotonda és de 4.000 vehicles/hora punta, 

essent el moviment principal del peatge cap a Salt (nord) i cap a la C-65 

(recte). 

Mobilitat generada 

 A partir del pla d’ordenació del sector es coneixen els m2 de sostre previstos en 

cadascun dels subàmbits. En base als ratis del Decret 344/2006 i hipòtesis 

estimades a partir de dades de l’EMQ del municipi de Salt al 2006, s’estima 

l’increment de trànsit global. 

 Es preveu que el sector generarà un total de 82.396 desplaçaments dia, amb 

29.275 vehicles/dia en els dos sentits (3.570 veh/hora punta). 

 El trànsit generat pel desenvolupament del primer subsector i globalment sobre 

la rotonda i la barrera de peatge en hora punta serà el següent: 

Taula 1: Vehicles totals en l’entorn segons origen i destinació. Font: Elaboració pròpia 

  SUBSECTOR 1 GLOBAL 

Trànsit en hora punta (v/h) 1.490 3.570 

Trànsit sobre la rotonda (v/h) 1.121 1.872 

 Entrada 548 948 

 Sortida 572 942 

Trànsit sobre la barrera (v/h) 743 1.225 

 Entrada 379 605 

 Sortida 364 620 

 

 Aquests suposen un augment del 40% sobre el trànsit de l’estació de peatge i un 

47% sobre la rotonda actual amb el sector desenvolupat, i del 18% i 28% només 

amb el subsector 1. 

Necessitat d’augment de l’estació de peatge 

 Es calcula que actualment la barrera de peatge està al límit de la seva capacitat 

en hora punta de la tarda, amb un 94% de la seva capacitat en ús. 
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Taula 2: Capacitat teòrica de la barrera de peatge Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

Barrera de peatge 
Núm. 

estacions 
Capacitat 

global (v/h) 
Trànsit   
(v/h) 

Nivell de servei 
(capacitat/trànsit) 

Sentit entrada 3 1.714 1.360 99% 

Sentit sortida 6 2.174 1.758 89% 

GLOBAL 9 3.888 3.118 92% 

  

 El desenvolupament del sector suposarà un increment de 740 vehicles en el cas 

del subsector 1 i d’entorn a 1.230 v/h amb el sector global. Es demostra que serà 

necessària una ampliació del peatge mínim en una barrera per sentit. Amb 

l’ampliació de les 2 barreres i el trànsit futur, l’estació funcionarà al 98% de la 

seva capacitat en hora punta, al 87% amb el subsector 1 desenvolupat. 

 
Taula 3: Nivell de servei actual i futur sobre la barrera ampliada. Font: Elaboració pròpia 

 Nivell de 
servei 

Capacitat 
unitària 

Núm. 
estacions 

Capacitat global 
(v/h) 

Trànsit 
global 

Nivell de 
servei 

Entrada 900 4 2.234 1.965 98% 

Sortida 800 7 2.474 2.378 88% 

GLOBAL 1.700 11 4.708 4.343 92% 

 

Necessitat de canvis en la rotonda de sortida del peatge 

 La rotonda actual es troba al límit de la seva capacitat, amb nivells de servei F i 

formacions de llargues cues sobre la C-65 en sentit oest.  

 
*A=ramal oest (AP-7), B=ramal nord(Salt), C=ramal est(C-65) 

Figura 2: Formació de cues sobre la rotonda actual per seccions. Font: Elaboració pròpia 

 Es proposa, com a part del pla d’ordenació, la substitució de la rotonda actual 

per una nova rotonda a diferent nivell construïda a la C-65 en el prolongament 

previst del Carrer Francesc Macià. El nou enllaç permetrà el bypass dels 

moviments rectes sobre la C-65. Els ramals d’accés i sortida de la rotonda es 

configuren amb una secció d’un carril, excepte el provinent de l’estació de peatge 
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que es configura amb dos carrils (punt B de la figura següent). Així mateix es 

comprova la necessitat de crear un tercer carril a la C-65 entre l’estació de peatge 

i la nova rotonda. Es tractaria d’un tercer carril a la dreta que es perdria donant 

lloc al ramal d’accés a la nova rotonda. 

 

 
Figura 3: Configuració de la nova rotonda sobre la C-65. Font: Elaboració pròpia. 

 

 La configuració proposada de la rotonda funcionaria amb un nivell de servei 

òptim amb el trànsit actual, sense pràcticament formació de cues. Amb el sector 

completament desenvolupat, es preveuen formacions puntuals de cues inferior 

als 100 metres i un nivell de servei C/D. Es conclou doncs que la proposta té prou 

capacitat. 

 
Figura 4: Formació de cues sobre la nova rotonda amb el sector desenvolupat. Font: Elaboració pròpia. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Lo
n

gi
tu

d
 d

e 
cu

a 
(m

)

Temps de simulació (minuts)

Formació de cues a la rotonda amb el sector desenvolupat 

1A 1B 1C



 

5   

   

3 SÍNTESIS DELS RESULTAT 

 

 

 ESTAT ACTUAL SUBSECTOR 1 SECTOR GLOBAL 

 Trànsit Nivell de servei Trànsit Nivell de servei Trànsit Nivell de servei 

ROTONDA ACUTAL 
4.000 veh/h 

(punta tarda) 

Nivells de servei 
B,D,F en els braços 
de Salt, AP-7 i C-65 

5.124 veh/h 
(+28%) 

Nivell de servei F 
altes demores de 
temps i col·lapse a 
la rotonda 

5.875 veh/h 
(+47%) 

Nivell de servei F 
altes demores de 

temps i col·lapse a la 
rotonda 

ROTONDA FUTURA 
Rotonda a diferent 
nivell amb bypass 

4.000 veh/h 
(punta tarda) 

Nivells de servei A 
en tota la rotonda 

5.124 veh/h 
(+28%) 

Nivell de servei B/D 
Formació de cues 
puntuals <100 m 

5.875 veh/h 
(+47%) 

Nivell de servei C/D 
Formació de cues 
puntuals <100 m 

 

BARRERA DE 
PEATGE ACTUAL 

(9 estacions) 

3.167 veh/h 
(1.382 entrada, 
1.785 sortida) 

NdS: 92%  
Al límit de la 

capacitat 

3.860 veh/h 
(1.740 entrada, 
2.120 sortida) 

NdS: 115% 
Col·lapse de la 

barrera 

4.340 veh/h 
(1.970 entrada, 
2.370 sortida) 

NdS: 129% 
Col·lapse de la 

barrera 

BARRERA DE 
PEATGE FUTUR 
(11 estacions) 

3.167 veh/h 
(1.382 entrada, 
1.785 sortida) 

NdS: 70% 
3.860 veh/h 

(1.740 entrada, 
2.120 sortida) 

NdS: 86% 
4.340 veh/h 

(1.970 entrada, 
2.370 sortida) 

NdS: 97% 
Pròxima al límit de 

capacitat 
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4 DADES BÀSIQUES DEL TRÀNSIT ACTUAL I FUTUR EN EL 
SECTOR 

Per tal de caracteritzar l’entorn actual confrontant al futur desenvolupament, es disposa 

d’un seguit de dades d’aforaments propis per tal de caracteritzar en detall d’una banda 

el trànsit sobre l’extrem nord a l’Avinguda de la Pau (Salt) i d’altra el trànsit sobre la 

barrera del peatge, fent especial incís sobre la rotonda sobre la C-65 pròxima a la barrera. 

4.1 Aforament direccional sobre la rotonda del peatge 

Per estimar el trànsit actual sobre la rotonda, s’ha tingut en consideració els aforaments 

direccionals de les rotondes sobre la C-65 pròxima al peatge (1), la rotonda sobre 

l’Avinguda de la Pau amb intersecció amb l’Avinguda Marquès de Camps (2) i la rotonda 

d’intersecció amb el Carrer Francesc Macià (3).   

  
Figura 5: Aforament direccional a la rotonda de sortida del peatge. Font: Elaboració pròpia 

En base a aquestes, s’han realitzat dues iteracions disminuint el trànsit en algun dels 

punts d’accés fins a obtenir una matriu resultant amb un 10% d’error en tots els casos. La 

matriu per a la hora punta de la tarda sobre la rotonda és la següent: 

Taula 4: Matriu de vehicles totals entre les 18-19h sobre la rotonda del peatge. Font: Elaboració pròpia 

 Salt Peatge C-65  TOTAL 

Salt - 689 366 1.055 

Peatge 920 - 837 1.758 

C-65 519 672 - 1.191 

 TOTAL 1.440 1.360 1.204 4.004 

Així, el total de trànsit sobre la rotonda és de 4.000 vehicles/hora, un 2% inferior a les 

dades de l’aforament direccional. 

Es comprova així com del total de moviments, el principal és el d’accés a Salt des de la 

barrera de peatge, amb 1.033 vehicles/hora i en segon el moviment recte en direcció 

oest-est, cap a la C-65. 

Així, dels vehicles que accedeixen a la rotonda, la secció amb origen la sortida del peatge 

és la principal, mentre que dels que surten de la rotonda, la majoria van en direcció Salt.  

 

Dir. Peatge

Dir. Salt

Dir. C-65
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4.2 GENERACIÓ DE TRÀNSIT SOBRE LA ROTONDA PEL NOU SECTOR 

La proposta d’ordenació del sector preveu el desenvolupament i consolidació de 4 

subsectors sobre el Sector Sud de Salt, com es mostra a continuació: 

 
Figura 6: Subàmbits de generació de mobilitat del sector. Font: Elaboració pròpia. 

A partir del pla d’ordenació del sector es coneixen els m2 de sostre previstos en cadascun 

dels subàmbits. En base als ratis del Decret 344/2006 i hipòtesis estimades a partir de 

dades de l’EMQ del municipi de Salt al 2006, és possible determinar la mobilitat generada 

i els vehicles totals. 

La taula a continuació mostra un resum dels càlculs realitzats per estimar la mobilitat 

global i la pròpia del subsector 1: 

Taula 5: Increment de la mobilitat i vehicles degut al sector per fases. Font: Elaboració pròpia 

  SUBSECTOR 1 GLOBAL 

m2 sostre 270.020 513.604 

Mobilitat generada (desp/dia) 28.175 82.396 

Mobilitat en transport privat (despl.(dia) 19.970 42.863 

Trànsit diari (veh / dia) 12.483 29.275 

Trànsit en hora punta (v/h) 1.490 3.570 

Trànsit sobre la rotonda (v/h) 1.121 1.872 

 Entrada a rotonda 548 948 

 Sortida de rotonda 572 942 

Trànsit sobre la barrera (v/h) 743 1.225 

 Entrada al peatge 379 605 

 Sortida del peatge 364 620 

Així, s’estima que el futur desenvolupament generarà un total de 29.275 desplaçaments 

al dia, essent un 42% dels mateixos generats pel subsector 1. 

Particularitzant en hora punta, s’estima que es generaran un total de 3.570 vehicles/hora 

entre les 18-19h. En el cas del subsector 1, es preveu un increment del trànsit en l’àmbit 

d’entorn a 1.490 vehicles/hora.  
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5 ANÀLISI DE LA BARRERA DE PEATGE GIRONA SUD 

A partir de dades facilitades per Abertis és possible caracteritzar en detall el trànsit que 

accedeix i surt de l’AP-7 per la barrera de peatge de Girona Sud, localitzada al Sud del 

municipi de Salt i contigu a la C-65. 

 
Figura 7: Localització del peatge de Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

Per la barrera de peatge de Girona Sud hi passen 37.418 veh/dia de mitjana anual (2016), 

18.253 en sentit entrada al peatge i 19.185 veh/dia en sentit sortida. D’acord amb les 

dades registrades, un 6% dels són vehicles pesants. 

Taula 6: IMD sobre la barrera de peatge segons sentit i mode. Font: Abertis (2016) 

 Sentit Entrada Sentit Sortida  TOTAL 

IMD 18.253 19.165 37.418 

IMD VL 17.244 18.050 35.294 

IMD VP 1.009 1.115 2.212 

 

Els moments del dia de major afluència de trànsit es donen entre les 8 i les 9 del matí, i 

entre les 19 i 20 de la tarda en dia laborable. D’una banda, es registren 3.130 

vehicles/hora i de l’altra 2.741 v/h entre 19-20h, com es mostra a la corba a continuació: 
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Figura 8: Distribució horària del trànsit a la barrera de peatge en dia laborable segons sentit. Font: 

Elaboració pròpia 

Així, les hores puntes del matí i de la tarda representen entorn a un 8% del trànsit diari. 

La diferència entre les dues és que en hora punta de la tarda, el sentit sortida del peatge 

és un 29% més gran que el sentit entrada, mentre que la mateixa relació per a l’hora 

punta del matí és del 14%. 

La dada de trànsit utilitzada és l’obtinguda a partir dels diferents aforaments, de 3.118 

veh/hora per a la hora punta de la tarda; 1.360 en sentit entrada a la barrera i 1.758 en 

sentit sortida. Així, la dada estimada s’ajusta als altres aforaments i té un error inferior al 

2% amb la dada obtinguda directament d’Abertis. 

5.1 Diagnosis de l’estat actual de la barrera del peatge 

Actualment la barrera de peatge disposa d’un total de 9 estacions, utilitzant habitualment 

tres pel sentit entrada a l’autopista i 6 en sentit sortida. Del total d’estacions, dues es 

reserven dues estacions exclusives per a usuaris del via T, que representen al voltant del 

25% dels vehicles que hi circulen, segons dades obtingudes d’Abertis. 

En termes de capacitat, s’estima que en sentit sortida, la barrera té una capacitat de 300 

vehicles/hora per estació normal i entorn a uns 520 vehicles/hora en sentit entrada. El 

carril de Via T té una capacitat teòrica de 674 vehicles/hora, dimensionada amb un ús del 

25% del trànsit. El 75% d’aquest (no usuaris del Via T) és absorbit per l’estació. 

Així la capacitat teòrica i el trànsit actual sobre la barrera per sentit i segons tipus d’estació 

és: 

Taula 7: Capacitat teòrica de la barrera de peatge Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

Barrera de peatge 
Capacitat 
(veh/h) 

Trànsit 
(veh/h) 

Sentit sortida 2.174 1.360 

 Estacions normals 1.500 1.020 

 Via T 674 340 
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Barrera de peatge 
Capacitat 
(veh/h) 

Trànsit 
(veh/h) 

Sentit entrada 1.714 1.758 

 Estacions normals 1.040 1.319 

 Via T 674 440 

GLOBAL 3.888 3.118 

 

En base a les dades de trànsit i a la capacitat teòrica de la barrera, es determina que la 

barrera està al límit de la seva capacitat teòrica en hora punta, amb un rati del 92%. Al 

límit de la capacitat es troba la barrera de peatge en sentit entrada de les estacions 

normals, com es mostra a continuació: 

Taula 8: Capacitat teòrica de la barrera de peatge Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

Barrera de 
peatge 

Núm. 
estacions 

Capacitat 
global (v/h) 

Trànsit 
global 

Nivell de servei 
(capacitat/trànsit) 

Sentit entrada 2 1.714 1.360 98% 

Sentit sortida 5 2.174 1.758 88% 

GLOBAL 9 3.888 3.118 92% 

 

D’altra banda, l’estació de Via-T de cada sentit té capacitat suficient per absorbir el 

trànsit, amb nivells de servei del 51% d’entrada i del 66% de sortida. 

A partir del model de microsimulació construït per l’estudi, es poden quantificar la 

formació de cues per sentit sobre la barrera, en hora punta de la tarda: 

 

Figura 9: Formació de cues al peatge Girona Sud en hora punta de la tarda segons sentit. Font: 
Elaboració pròpia 

Així, si es considera com a límit la distància entre la barrera de peatge i la rotonda sobre 

la C-65 (140km), es demostra com la formació de cues no arriba a tenir una afectació 

important a la rotonda sobre la C-65, però en sentit entrada al peatge està pròxima. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Lo
n

gi
tu

d
 d

e 
cu

a 
(m

)

Temps de simulació (minuts)

Formació de cues al peatge actual en hora punta de la tarda

Peatge entrada Peatge sortida Límit



 

11   

   

5.2 Diagnosis de l’estat futur de la barrera del peatge 
D’acord amb les hipòtesis de generació de trànsit, s’estima que el sector incrementa en 

1.872 vehicles/hora i 1.121 v/h amb la consolidació del subsector 1. 

Particularitzant al trànsit sobre la barrera, s’estima el següent increment: 

Taula 9: Trànsit actual i futur sobre la barrera de peatge Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

  Actual Subsector 1 Sector global 

Trànsit entrada 1.360 1.739 1.965 

 Normal 1.020 1.304 1.474 

 Via T 340 435 491 

Trànsit sortida 1.758 2.122 2.378 

 Normal 1.319 1.591 1.784 

 Via T 440 530 595 

TOTAL  3.118 3.861 4.343 

Així, l’increment del trànsit degut al sector suposaria un augment de l’actual de la barrera 

en un 40%,  i d’un 23% considerant només la consolidació del subsector 1. 

En termes de capacitat, la barrera de peatge amb les dimensions actuals no absorbiria el 

trànsit generat pel subsector 1 ni el global del sector. A continuació es mostra el nivell de 

servei de les barreres normals, sense considerar el Via-T: 

Taula 10: Nivell de servei actual i futur sobre la barrera de peatge Girona Sud. Font: Elaboració pròpia 

Nivell de servei Actual 
Subsector  

1 
Sector 
global 

Sentit entrada 98% 125% 142% 

Sentit sortida 88% 106% 119% 

TOTAL 92% 112% 129% 

 

En els dos casos, el trànsit futur supera la capacitat teòrica de la barrera en els dos sentit, 

especialment en el d’entrada a l’autopista. En termes de formació de cues, el model de 

microsimulació mostra com es col·lapsa la barrera a partir del minut 25 en els dos sentits, 

amb presencia de cues de 500 metres que no desapareixen en tota l’hora. 
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Figura 10: Formació de cues al peatge Girona Sud amb el sector desenvolupat. Font: Elaboració pròpia 

 

5.3 Actuacions necessàries sobre la barrera de peatge 
Es necessitaria doncs un augment de la capacitat del peatge en els dos casos:  

 En el cas del subsector 1, seria com a mínim necessària l’ampliació del peatge en 

dues estacions (una per sentit). Així, el nivell de servei estaria en el 94%, 

novament al límit de la capacitat de la barrera. 

 

 Amb la consolidació del global del sector Sud, seria necessària una ampliació de 

3 barreres en total, dues pel sentit entrada i una de sortida. Sota aquestes 

condicions la barrera estaria funcionant al 97% de la seva capacitat. 

Taula 11: Nivell de servei actual i futur sobre la barrera ampliada. Font: Elaboració pròpia 

 Nivell de 
servei 

Capacitat 
unitària 

Núm. 
estacions 

Capacitat global 
(v/h) 

Trànsit 
global 

Nivell de 
servei 

Entrada 900 4 2.234 1.965 94% 

Sortida 800 7 2.474 2.378 99% 

GLOBAL 1.700 11 4.708 4.343 97% 

 

Així, amb l’ampliació ampliada la formació de cues en hora punta de la tarda és puntual i 

inferior als 100 metres, pel que no tenen afectació ni sobre la rotonda a l’oest ni sobre 

els ramals d’accés a l’AP-7 localitzats a l’est. 
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Figura 11: Formació de cues al peatge Girona Sud en hora punta de la tarda segons sentit. Trànsit 

actual i generat pel sector amb la barrera de peatge ampliat Font: Elaboració pròpia 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Lo
n

gi
tu

d
 d

e 
cu

a 
(m

)

Temps de simulació (minuts)

Formació de cues al peatge amb el sector desenvolupat

Peatge entrada Peatge sortida



 

14   

   

6 ANÀLISI DE LA ROTONDA SOBRE LA C-65 

6.1 Diagnosis de l’estat actual de la rotonda 
Per a estudiar l’estat actual de la rotonda es modela la seva geometria en un model de 

microsimulació, considerant els tres braços d’accés i sortida com es mostra a 

continuació. Així, el braç A correspon a la via de connexió amb Salt, el B a l’accés a la 

rotonda des del peatge i el C a la C-65. 

  
Figura 12: Rotonda actual sobre la C-65 (esquerra) i rotonda en el model (dreta) Font: Elaboració pròpia 

A partir del model, és possible calcular la formació de cues en cadascun dels braços 

d’accés (A, B i C): 

 
Figura 13:Formació de cues sobre la rotonda actual per seccions. Font: Elaboració pròpia 

Es comprova com la formació de cues és puntual en les seccions A i B, mentre que sobre 

la C-65 es formen cues que no es dissipen amb el temps i arriben a ocupar fins a 500 

metres. 

En base a aquests resultats, es la demora mitjana de la simulació per a cadascuna de les 

seccions i el nivell de servei: 

Taula 12: Temps de demora i nivell de servei de la rotonda actual. Font: Elaboració pròpia 
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 Així, el nivell de servei de la rotonda és troba al límit de la capacitat en l’accés des de la 

C-65, amb demores significatives de 76 minuts de mitjana. 

6.2 Diagnosis de l’estat futur de rotonda 
D’acord amb les hipòtesis de generació i distribució dels desplaçaments pel 

desenvolupament del sector, s’estima que sobre la rotonda, s’incrementa el trànsit en 

1.872 vehicles/hora. Aquest increment suposaria prop d’un 30% del trànsit actual, 

registrat en 4.000 vehicles/hora.  

Taula 13: Matriu de vehicles totals entre les 18-19h sobre la rotonda del peatge. Font: Elaboració pròpia 

 Salt Peatge C-65  TOTAL 

Salt - 1.294 685 1.979 

Peatge 1.540 - 837 2.378 

C-65 847 672 - 1.519 

 TOTAL 2.387 1.966 1.522 5.875 

Així, el total de trànsit sobre la rotonda és de 5.875 vehicles/hora, un 47% superior al 

trànsit actual. 

Com a part del pla d’ordenació del sector i en base a la diagnosis de la rotonda actual, es 

proposa la construcció d’una nova rotonda en substitució amb l’actual sobre la C-65 

localitzada en el perllongament previst del carrer Francesc Macià, com es mostra a 

continuació: 

 
Figura 14: Proposta de localització de la rotonda sobre la C-65 per accedir al sector.  Font: Elaboració 

pròpia 

D’aquesta manera es desplaça l’actual accés a l’autopista cap a l’est, per tal de minvar 

l’efecte del desenvolupament sobre la barrera de peatge (Girona Sud).  

La configuració d’aquesta es proposa que sigui a diferent nivell, amb un bypass que 

permeti el moviment recte. Els braços d’accés des de la C-65 es proposa que siguin d’un 

carril en sentit oest (braç C) i de dos en sentit est (braç B). D’altra banda, es proposa 

ampliar a tres carrils la secció de la C-65 des de l’estació del peatge fins a la pròpia 

rotonda, com es mostra a continuació: 
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Figura 15: Configuració de la nova rotonda sobre la C-65. Font: Elaboració pròpia. 

Com es veu a les figures anteriors, es considera el peatge ja ampliat per a la simulació 

d’acord a l’estudi del capítol anterior. 

Amb la configuració proposta la formació de cues és puntual en tots els braços i es 

dissipen al llarg de la simulació (1 hora). En qualsevol cas no superen els 100 metres de 

cues, pel que la configuració de la rotonda podria absorbir el trànsit actual i el generat pel 

sector.

 
Figura 16: Formació de cues sobre la nova rotonda amb el sector desenvolupat. Font: Elaboració 

pròpia. 

El nivell de servei en funció del temps de demora que es produeix en cadascun dels tres 

accessos a la rotonda és C pels accessos nord i oest i D per l’est, sobre la C-65: 

Taula 14: Nivell de servei de la nova rotonda amb el sector consolidat. Font: Elaboració pròpia 
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Temps de 

demora (min) 
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A 17,4 C 
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Impacte del subsector 1 sobre la rotonda 

En el cas del subsector 1, s’incrementarà el trànsit sobre la rotonda en 1.120 

vehicles/hora; un 25% addicional. 

Particularitzat per a la fase 1, amb el subsector 1 desenvolupat s’estima un trànsit sobre 

la rotonda de 5.124 vehicles/hora en hora punta de la tarda, un 30% superior a l’estat 

actual: 

Taula 15: Matriu de vehicles totals sobre la rotonda. Subsector 1 consolidat. Font: Elaboració pròpia 

 Salt Peatge C-65  TOTAL 

Salt - 1.068 560 1.627 

Peatge 1.284 - 837 2.122 

C-65 704 672 - 1.375 

 TOTAL 1.988 1.740 1.397 5.124 

 

Amb la configuració prevista per a la nova rotonda, s’absorbirà el trànsit actual i el 

generat pel subsector 1. 

Per a aquest cas, la rotonda té els mateixos nivells en els ramals oest i est de la C-65, i A 

en el ramal del carrer Francesc Macià, com es mostra a continuació: 

Taula 16: Nivell de servei de la nova rotonda amb el subsector 1 consolidat. Font: Elaboració pròpia 

Secció 
Temps de 

demora (min) 
Nivell de 

servei 

A 8,1 A 

B 16,2 C 

C 28,6 D 

 

 

 

 


