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Afectacions al trànsit de la C-58 entre 
Terrassa i Badia del Vallès per obres  

 
 Les nits entre el 2 i el 6 de juliol, hi haurà restriccions en el tronc de 

l’autopista i en algunes entrades i sortides de l’autopista, en sentit 
Barcelona 

 
 Durant els 12 mesos de l’obra, els carrils de circulació i els vorals 

seran més estrets, es reduirà la velocitat màxima permesa a 80km/h 
i els vehicles pesants no podran fer avançaments 

 
 Les restriccions s’emmarquen en els treballs d’ampliació de 

l’autopista i millora d’accessos que du a terme el Departament, amb 
una inversió de 17 MEUR 

 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat recentment obres 
d’ampliació de la C-58 entre Badia del Vallès i Terrassa, amb una inversió de 
17 MEUR. Aquesta actuació, que permetrà millorar la fluïdesa en la circulació 
de l’autopista, té un termini de 12 mesos. Els treballs abasten la calçada en 
sentit Barcelona i es divideixen en dos trams; entre Terrassa i Sant Quirze del 
Vallès i entre Sabadell (nus de Sant Pau) i Badia del Vallès (enllaç amb B-
30/AP-7).  
 
Entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès, s’eixamplarà la calçada per a formar un 
tercer carril al tronc de l’autopista, de 4 quilòmetres de longitud, alhora que un 
quart carril discontinu per facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista. 
Entre Sabadell i Badia del Vallès, es donarà continuïtat als ramals de l’enllaç de 
Sant Pau per a formar dos carrils més per facilitar els canvis de carril en 
condicions millors de seguretat.  
 
Aquestes actuacions comporten tasques de moviments de terres, ampliació 
d’estructures, formació de ferms i desviament de serveis, que implicaran 
afectacions al trànsit a partir de la setmana que ve i durant tota l’obra. Així, els 
carrils de circulació i els vorals de la calçada sentit Barcelona seran més 
estrets, es reduirà a 80 km/h la velocitat màxima permesa en el tram d’obres i 
els vehicles pesants no podran fer avançaments.  
 
Restriccions les nits del 2 al 6 de juliol  
 
Les tasques per implantar la senyalització d’obra comportaran restriccions al 
trànsit des de dilluns vinent, 2 de juliol, fins divendres, 6 de juliol. Aquestes 
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restriccions s’aplicaran en la calçada sentit Barcelona, en horari nocturn, 
entre les 22 hores i les 5,30 hores, per minimitzar l’afectació al trànsit. 
 
Aquesta és la programació de les afectacions: 
 
 Les nits del 2 al 3 i del 3 al 4 de juliol, es treballarà en el tram entre 

Terrassa i Sant Quirze del Vallès: 
 

o Es desviarà el trànsit del tronc de la calçada sentit Barcelona per 
un dels carrils sentit Manresa 

 
o Durant la nit del 2 al 3 de juliol: s’afectaran els accessos 

següents: 
 

 Es tancarà l’entrada a la C-58 per la calçada lateral que 
recull els vehicles de Terrassa est, les Fonts, Rubí i 
polígons. El trànsit local que vulgui incorporar-se a la C-58 
direcció Barcelona es desviarà per l’N-150 mitjançant 
itineraris senyalitzats fins a la incorporació a la C-58 de la 
Ronda Oest de Sabadell. 

 
 Es tancarà la sortida 15 (cap a Sant Quirze Nord/ 

Mercavallès/ polígon Can Casablanques). Els vehicles 
lleugers es dirigiran a la sortida 14 (Sant Quirze Centre) 
mentre que els pesants sortiran per la 17 (Terrassa est) i 
es desviaran cap a l’avinguda del Vallès de Terrassa i per 
l’N-150 fins a l’avinguda d’Egara de Sant Quirze.  

 
o  La nit del 3 al 4 de juliol s’afectaran els accessos següents: 

 
 Es tancaran les sortides 14 (Sant Quirze Centre) i 12 

(Sant Quirze del Vallès/Sabadell Centre), de manera que 
els vehicles hauran de sortir per l’anterior, la 15 (Sant 
Quirze nord). Els vehicles pesants que vulguin accedir a 
Sabadell ho hauran de fer per l’avinguda d’Egara de Sant 
Quirze.  
 

 Es tancarà la incorporació a la C-58 des de la Ronda 
Oest de Sabadell; els vehicles s’hauran de dirigir a 
l’entrada de Sant Quirze Nord mitjançant itinerari alternatiu 
de l’N-150 i l’avinguda d’Egara 
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 Les nits entre el 4 i el 6 de juliol, es treballarà en el tram entre el nus 
de Sant Pau i l’enllaç amb la B-30/AP-7. No s’afectaran accessos de 
l’autopista 

 
 Es reduirà a un carril la calçada en sentit Barcelona.  

 
 
 
 
 
29 de juny de 2018 
 


