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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest estudi és l’anàlisi de la conveniència de la implantació d’un carril bus a 

l’Avinguda Jaume I de Terrassa, podent avaluar l’impacte que pot tenir tant en la fluïdesa 

del trànsit general com en la dels serveis públics de la zona, veient si es pot augmentar 

de forma significant la freqüència de pas dels autobusos. 

Per a dur a terme aquest estudi es precisarà disposar de la informació actual del trànsit 

en aquesta Avinguda, conèixer i aprendre els conceptes relacionats pel que fa a 

l’enginyeria de transport, i saber treballar amb el software Aimsun 6 de simulació del 

Trànsit. 

Cal prendre en consideració que aquest estudi es realitza com a complement de l’”Estudi 

d’implementació d’un carril bus a l’avinguda Abat Marcet de Terrassa”, realitzat per 

Josep Aleix Gómez Domènech. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

Aquest estudi neix com a conseqüència de la conscienciació cada vegada més 

important per part de les administracions locals per integrar les polítiques de 

creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donant prioritat al transport 

públic i als sistemes eficients de transport per procurar disminuir la congestió i la 

contaminació en les zones urbanes més problemàtiques. 

Consegüentment, l’Ajuntament de Terrassa crea el Pla Director de Mobilitat 

(PDM), on dóna les directrius per a la realització correcta de les polítiques de 

mobilitat a la ciutat. 

Per a complir amb les directrius marcades s’origina la necessitat de millorar la 

qualitat del servei de transport públic de la ciutat. Això implica millorar-ne les 

línies d’autobús. D’aquesta forma, augmentant la utilització del transport públic 

enfront del transport privat s’aconsegueix ineludiblement reduir el volum de 

vehicles que circulen per les vies de la ciutat, millorant alhora tant la qualitat 

ambiental de l’aire per a la salut de les persones com la mobilitat dins del 

municipi, reduint les congestions que típicament afecten les mitjanes i grans 

ciutats dia rere dia. 
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3. ABAST 

L’abast d’aquest estudi contempla els següents aspectes: 

- Aprenentatge dels conceptes bàsics de l’enginyeria del transport, 

imprescindibles per realitzar i comprendre les simulacions i els seus 

resultats. 

- Estudi de projectes similars aplicats per preveure les possibles 

conseqüències i adoptar solucions adequades. 

- Estudi de la situació actual, apreciant en tota la seva magnitud tots els 

àmbits que puguin afectar l’estudi. Això permet una visió global i acurada 

sobre la realitat, de forma que la simulació es pugui assimilar al màxim a 

la mateixa. 

o Activitat socioeconòmica 

o Plans d’actuació i legislació vigents. 

o Estudi de la xarxa d’autobusos de la ciutat. 

o Estudi de l’Avinguda de Jaume I a nivell viari: 

 Aforaments. 

 Regulacions a les interseccions. 

 Paràmetres de les vies. 

- Aprenentatge de l’ús de l’eina de simulació del trànsit Aimsun per a la 

realització de les diverses simulacions dels escenaris, amb l’obtenció de 

resultats fiables. 

- Estudi de les alternatives plantejades. 

- Proposta de la solució més adient. 

- Valoració de l’impacte mediambiental. 

- Conclusions. 
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Aquest estudi no contempla els aspectes relacionats amb la fase d’execució 

derivats de la proposta escollida, entenent-se com a tals els possibles canvis en 

la senyalització horitzontal o vertical, les possibles obres d’adaptació, etc. 
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4. CONCEPTES BÀSICS DE L’ENGINYERIA DEL 

TRÀNSIT 

L’anàlisi del trànsit és una necessitat imprescindible per a les administracions 

públiques, per a poder planificar les polítiques econòmiques i de mobilitat. Això 

implica tant estudiar possibles modificacions en vies ja existents, com la creació 

de noves vies. 

Es mostren algunes variables bàsiques que permeten definir correctament les 

condicions del trànsit de la zona. Es considera que el trànsit és discontinu, per 

trobar-se diversos semàfors, stops i cediu el pas que interrompen la circulació. 

 

4.1. Intensitat 

La intensitat de trànsit es defineix com el nombre de vehicles que circulen a 

través d’una secció fixa en la carretera per unitat de temps. Es poden mesurar en 

vehicles/hora (intensitat horària) o vehicles/dia (intensitat diària).1 

Per al càlcul de les intensitats diàries s’empra la IMD (Intensitat Mitjana Diària), 

que és la mitjana de les intensitats de vehicles que passen al dia per una secció 

durant un nombre de dies considerable, tenint en compte unes condiciones d’ús 

estàndard (dies feiners). Aquestes dades habitualment van desglossades per 

saber el període del dia on la intensitat és més elevada, tot i que la informació 

captada per l’Ajuntament de Terrassa no ho contempla. 

El volum de circulació es defineix com el nombre total de vehicles que circulen a 

través d’una secció determinada durant un interval de temps determinat. Es 

poden expressar en períodes anuals, diaris, horaris o subhoraris. 

La intensitat de circulació horària equivalent és el nombre de vehicles que 

passen per una secció dividit per un interval de temps considerat, generalment 

de 15 minuts. 

                                                      
1
 DGT, 2003. 
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En l’anàlisi de capacitat de la secció la intensitat punta és vital, ja que si aquesta 

és en algun moment superior a la capacitat de la via, es produiran col·lapses, de 

forma que la seva dissipació pot perllongar-se notablement en el temps. Per a 

tenir en compte aquest fet s’utilitza el Factor d’Hora Punta (FHP), en períodes de 

15 minuts. 

    
            

                             
 

Per a mesurar es disposa de diferents sistemes, entre els quals es poden trobar 

els IMD, que proporcionen la intensitat mitjana diària anual i s’utilitzen 

habitualment per a la classificació de les vies, càlcul d’accidents, programes de 

millora, determinació de tendències, estudis econòmics, etc. 

Alternativament, es tenen dades més delimitades en el temps, com són les 

intensitats horàries, que s’utilitzen en l’ordenació de la capacitat de les vies, les 

seves interseccions, enllaços, coordinació de semàfors... Aquest tipus de dades 

són els que té l’Ajuntament de Terrassa. 

Per a la definició de les diferents intensitats del trànsit en el temps, es poden 

trobar diferents cicles de la intensitat del trànsit: 

- Cicle anual: generalment constant al llarg dels anys, a no ser que es 

modifiquin les característiques de la via en qüestió o d’alternatives, es 

creïn nous serveis a la zona... La variació tendeix a ser més acusada en 

zones rurals que en urbanes. Dins del mateix cicle, és normal en zones 

urbanes que el trànsit disminueixi notablement a l’estiu, al reduir-se 

l’activitat per les vacances.  

- Cicle setmanal: habitualment, el trànsit és més elevat en dies feiners que 

en caps de setmana o festius, a no ser que es tracti de zones turístiques, 

que no és el cas. Aquest fet afecta tant a vies urbanes com a 

interurbanes, típicament amb molt poc trànsit els Diumenges. 

- Cicle diari: les intensitats varien de forma molt considerable al llarg del 

dia, localitzant-se períodes on superen notablement la mitjana, i d’altres 

on són quasi nul·les. Així, típicament a primera hora del matí, les 

intensitats seran altes pels desplaçaments cap al lloc de treball (tant en 

ciutat com de forma interurbana) o a les escoles (en ciutat). Als migdies, 

bàsicament els desplaçaments seran urbans, mentre que a les tardes, a 
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partir de les 5 per la sortida de les escoles, o a les 6-7 per la sortida de la 

feina o altres desplaçaments per motius personals o de lleure, seran altre 

cop més interurbans, o en àrees metropolitanes. 

Segons les mesures obtingudes mitjançant IMD, en el cas que el trànsit fos 

uniforme al llarg del dia la intensitat horària representaria un 4,17% de la total 

diària. Ara bé, a la realitat es mouen en l’interval de l’1 al 13%, considerant-se el 

valor màxim en hora punta d’un 10% del total diari.. Típicament, es tindrà un 

trànsit nocturn (entre les 22 i les 6h; un total de 8h) corresponent a un ordre d’un 

10% del total diari. 

 

Il·lustració 4-1. Repartiment en l’arc temporal diari de la mobilitat (dia feiner). Font: Informe de 
Conjuntura de Terrassa 2012. 

L’interès de l’estudi rau en mesurar la capacitat de la via segons les intensitats 

en hora punta, que seran les que podran provocar problemes, més que les 

intensitats mitjanes. Això és el que fa que sigui d’un gran interès saber la variació 

del trànsit en funció de l’hora. Consegüentment, es fa imprescindible determinar 

el percentatge de IMD que circula en hora punta, cosa que es pot saber 

mitjançant aforaments o d’altres sistemes de mesura. 

A tall d’exemple, en carreteres amb trànsit relativament uniforme durant l’any, i 

amb poc trànsit durant el cap de setmana, es pot considerar que la intensitat del 
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trànsit es troba en l’ordre del 9 al 12% del IMD. A l’estiu pot haver-hi pics d’un 

15% o, en el cas de vies en zones turístiques, del 20 al 25%. 

 

4.2. Velocitat 

La velocitat és una variable fonamental del trànsit, però de definició complexa. 

Es pot fer referència a la velocitat d’un vehicle, d’un grup de vehicles o la 

magnitud que té en compte les circumstàncies de circulació i de la via.2 

La velocitat d’un determinat vehicles es pot definir de les següents formes: 

- Velocitat Local: aquella d’un vehicle al passar per una determinada secció 

de la via. 

- Velocitat de Circulació: quocient entre la distància recorreguda en un tram 

determinat i el temps que el vehicle està en moviment. 

- Velocitat de Recorregut o Comercial: quocient entre la distància 

recorreguda en un tram determinat i el temps total que el vehicle hi ha 

estat, incloent tant aturades com retards deguts al propi trànsit a la via. 

Sovint es pren en consideració el temps mig en moviment, que contempla 

únicament el temps durant el qual el vehicle està en moviment. Quan les 

condicions, en vies de circulació contínua sense obstacles, són de no congestió 

les velocitats mitges de recorregut i de circulació són idèntiques. Altres 

definicions de velocitats són les següents. 

- Velocitat de Percentil 85: aquella que és sobrepassada només per un 

15% dels turismes, al considerar-se que la resta de vehicles no assoliran 

tals velocitats. Aquesta velocitat tendeix a ser d’un 10-20% addicional 

sobre la velocitat màxima de circulació permesa a la via. 

- Velocitat de Projecte: aquella presa per a definir els elements geomètrics 

de la via, com radis de corba horitzontals i verticals, distàncies de 

visibilitat o peralts. 

- Velocitat de Servei: aquella a què es pot circular en condicions favorables 

i dins d’uns marges raonables de seguretat per una via. Aquest és un 

                                                      
2
 DGT, 2003. 
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concepte de velocitat de gran interès per a la definició de la capacitat i 

dels nivells de servei en els diversos tipus de vies. 

- Velocitat en funció del tipus de via: aquella que un conductor té 

preconcebuda sobre una determinada via. Típicament, de 120km/h en 

vies ràpides, de 90km/h en carretera i de 30-50km/h en ciutat. 

En centres urbans, en hora punta, les velocitats normals estan entre els 10 i els 

15km/h. En vies de dos carrils, la velocitat al carril dret serà típicament entre 5 i 

10km/h menor que al carril esquerre. En el cas de disposar-se de tres carrils, a 

l’extrem esquerre la velocitat serà uns 5-6km/h més alta que al carril central. 

 

4.3. Temps de recorregut i retards 

La velocitat dels vehicles en vies d’accés a la ciutat o en vies urbanes és molt 

variable, arribant a ser nul·la en certs instants. Així, les velocitats instantànies o 

locals no donen una informació prou detallada i cal cercar alternatives. Així, 

s’acostuma a treballar amb els temps de recorregut que, per definició, són els 

temps utilitzats en desplaçar-se entre dos punts fixes separats entre sí.3 

La velocitat mitjana local s’obté com a mitjana de cada una de les velocitats 

individuals, que alhora s’obtenen mitjançant la mesura dels temps utilitzats per 

cada vehicle en recórrer una certa distància. La velocitat mitjana espaial s’obté, 

en canvi, mitjançant la relació entre la distància recorreguda i la mitjana dels 

temps utilitzats per cada vehicle per recórrer-la. Consegüentment, es pot dir que 

la primera és un valor mig de les velocitats, mentre que la segona és un valor 

mig dels temps de recorregut. 

L’avantatge que proporciona treballar amb temps és que es poden sumar 

directament, cosa que no passa amb les velocitats. Això implica que s’utilitzin 

més en vies de circulació molt variable com són les urbanes, tot i que s’ha de 

tenir en consideració que caldran mostres més àmplies per obtenir un resultat 

precís. 

Si es tenen en consideració els temps, cal pensar en els retards. Són una 

mesura crítica de les prestacions existents en les vies amb circulació 

discontínua. 

                                                      
3
 DGT, 2003 
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- Retard per aturada: és el temps que un vehicle es manté aturat a una cua 

a l’espera del seu torn per passar una intersecció. 

- Retard mig per aturada: és la mesura de l’eficàcia principal utilitzada en 

l’avaluació del nivell de servei en interseccions semaforitzades. Així, el 

retard mig per aturada és el retard per aturada total de tots els vehicles 

que circulen per una via durant un cert període de temps, relatiu al 

nombre total de vehicles que circulen per la mateixa via en el citat 

període de temps. S’expressa en segons per vehicle. 

Aquest paràmetre s’utilitza habitualment degut a la seva senzillesa conceptual i 

facilitat de mesura. En canvi, el retard degut a una velocitat de circulació inferior 

a la desitjada és més difícil de mesurar, ja que requereix del coneixement de la 

velocitat desitjada raonable per cada segment. Tot i així, el simulador pot 

proporcionar aquestes dades. 

 

4.4. Densitat de trànsit 

Determinable segons el nombre de vehicles que ocupen un tram de carretera o 

de secció de longitud donada. Es mesura en vehicles per km. El valor màxim de 

la densitat de trànsit es produeix quan tots els vehicles es troben en fila, sense 

espais entre ells (típicament quan estan aturats), tot i que també depèn de la 

longitud mitjana dels vehicles.4 

La densitat és un paràmetre crític en la descripció d’operacions de trànsit, ja que 

mostra la proximitat entre els vehicles i, per tant, la llibertat d’aquests per 

maniobrar dins la via. 

La densitat d’embús de trànsit és aquella en que no hi ha moviment, i els 

vehicles no poden circular. És el cas extrem. 

La densitat pot ser complicada de mesurar, degut a que caldria fotografiar la via 

des d’un punt elevat. Tot i així, es pot calcular més fàcilment i de forma 

aproximada mitjançant la velocitat mitjana de recorregut i la intensitat de 

circulació, notablement més fàcils de mesurar. Així doncs, la densitat, en veh/km, 

es pot obtenir amb la relació entre la intensitat de circulació, en veh/h, i la 

velocitat mitjana del recorregut, en km/h. 

                                                      
4
 DGT, 2003. 
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4.5. Capacitat i nivell de servei 

La capacitat de qualsevol via és la seva màxima intensitat de circulació. Quan es 

produeix aquest fenomen, tant la densitat com la velocitat són crítics.5 

Al aproximar-se a la capacitat màxima la circulació es torna inestable i qualsevol 

pertorbació produïda pels vehicles que s’incorporen o abandonen la via, o en 

d’altres maniobres, serà de difícil dissipació. Així doncs, és complicat mantenir el 

correcte funcionament de la via en l’entorn d’aquesta capacitat durant períodes 

molt llargs de temps sense formar cues. 

Es considera que la circulació és inestable quan hi ha altes densitats i baixes 

velocitats, cosa que es correspon amb un flux forçat o col·lapse de nivell de 

servei F. 

El nivell de servei és la mesura quantitativa del funcionament d’una via per una 

certa intensitat donada, tenint en consideració una sèrie de condicions: 

- Velocitat i temps de recorregut. 

- Interrupcions del trànsit, magnitud, freqüència de canvis bruscs de 

velocitat. 

- Llibertat de maniobra per mantenir la velocitat desitjada. 

- Seguretat, donat el perill potencial. 

- Comoditat en la conducció. 

Els diferents nivells de servei existents es classifiquen segons: 

Nivell Característiques 

A Alt grau de llibertat funcional 
B Circulació estable però condicionada per als vehicles més ràpids 
C Circulació estable però condicionada notablement 
D Circulació inestable 
E Intensitat propera a la capacitat de la via; aturades freqüents 
F Via congestionada; demanda supera la capacitat 

Taula 4-1. Nivells de servei en el trànsit. Font: Highway Capacity Manual (HCM) 

                                                      
5
 DGT, 2003. 
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5. CARRILS SEGREGATS I CARRILS BUS 

Actualment el transport públic per carretera té, en general, baixos nivells 

d’acceptació. El seu servei tendeix a ser poc fiable i puntual, degut a la 

massificació en la circulació dels vehicles privats.  

Davant d’aquest problema, les administracions públiques procuren inclinar-se per 

mitjans de transport més costosos, sia compartint espai amb la resta de vehicles, 

com en el cas del tramvia, sia en espais totalment diferenciats, com és el cas del 

ferrocarril o el tren. D’aquesta forma s’obvia la que moltes vegades podria ser 

l’opció més lògica, evitant trobar-se amb un servei deficient però sense ser 

necessàries inversions desproporcionades. Parlem dels carrils reservats per al 

transport públic. 

En funció del cas es poden trobar o bé carrils segregats, o bé carrils no 

segregats. La diferència rau en que els primers disposen d’una separació física 

respecte als carrils adjacents, mentre que en el cas dels no segregats la 

separació és legal, sense més que línies pintades al terra i senyals indicadors. 

Casos típics de carrils segregats poden ser els carrils bici, on no interessa que 

els vehicles a motor puguin circular, o carrils VAO, destinats a vehicles d’alta 

ocupació, i que serien difícils de controlar sense separació física. 

Carrils no segregats típics seran aquells destinats a carril bus, o de forma més 

àmplia carrils per al transport públic, incloent també taxis. Sempre pot ser 

variable aquesta casuística, arribant a permetre’s la circulació de camions de 

gran tonatge, bicicletes, motocicletes, o d’altres serveis públics, en funció de 

l’hora. 

 

5.1. Carril Bus-VAO a la C-58 

En aquest cas es tracta d’una via amb dos carrils segregats de la resta de la 

infraestructura. Al ser l’espai en aquesta zona molt limitat, s’ha optat per 

plataformes a diferents nivells per permetre la creació d’aquests nous carrils. La 
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seva longitud és de 6,82km, en una zona de fortes retencions en hora punta, 

amb una amplada de 10m6. 

S’ha estipulat que per a afavorir la circulació els dos carrils estaran oberts en el 

sentit d’entrada a Barcelona entre les 6:30 i les 13:00h, i de sortida entre les 

16:00 i les 22:00h, els dies feiners. La resta de dies romandran tancats, excepte 

quan es consideri convenient per les necessitats puntuals del trànsit. Amb la 

solució del carril Bus-VAO es persegueix incentivar als conductors que cada dia 

es desplacen per aquesta via, per motius professionals o acadèmics, amb dues o 

més persones al mateix vehicle, procurant així reduir el nombre de vehicles que 

circulen únicament amb el conductor.  

 

Il·lustració 5-1. Carril Bus-VAO a la C-58, vista   Il·lustració 5-2. Carril Bus-VAO a la C-58, vista  
cap a Barcelona. Font: www.gencat.cat          cap a Cerdanyola. Font: www.gencat.cat 

Els vehicles que tenen autoritzat l’accés són els destinats al transport públic de 

passatgers (autobusos, taxis... degudament autoritzats), els turismes o vehicles 

mixts adaptats amb 3 o més ocupants o bé adaptats per a persones amb 

mobilitat reduïda, les motocicletes i els vehicles ecològics de baixes emissions 

autoritzats i amb etiqueta acreditativa al parabrisa7. 

Evidentment, com que aquests carrils són segregats, resulta imprescindible que 

disposin de suficient espai per permetre el pas dels vehicles encara que hi hagi 

incidents, evitant que puguin quedar totalment bloquejats. 

 

                                                      
6
 www.gencat.cat 

7
 Segons el portal www.ecoviat.com 
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5.2. Carril Bus a la C-31 (Gran Via, de Ronda Litoral a 

Glòries) 

En aquest cas es disposa d’un carril bus no segregat físicament, de 7,5km de 

llargada, al carril esquerre, amb un semàfor intel·ligent que permet captar la 

presència de vehicles al carril bus, i donar-los preferència respecte als altres 

carrils, majoritàriament en el moment en que es fusiona el carril bus amb la resta 

dels carrils8. 

En aquest cas els beneficiaris de la implantació d’aquest carril bus són els 

aproximadament 900 autobusos i autocars que recorren a diari aquest tram de 

l’autopista urbana, amb millores en els temps de recorregut en hores punta de 6 

minuts. 

 

Il·lustració 5-3. Carril Bus C-31. Font: 20 minutos. 

Aquesta és una solució fàcil, ràpida i econòmica d’implantar, motiu que porta a 

que sigui relativament habitual, més en l’actual context de crisi econòmica i 

consegüent manca d’inversió per part de l’administració pública. 

 

5.3. Carril Bus a la Diagonal de Barcelona 

Barcelona és una ciutat amb una elevada densitat de trànsit, fent-se per tant 

necessari implantar formes de millorar el transport públic, i amb carrers en 

general amples, cosa que permet que els costos, tant d’implementació com en 

perjudici de la resta del trànsit, siguin baixos. Un dels exemples de carrils bus a 

la ciutat és el de l’Avinguda Diagonal, tant en sentit ascendent com descendent, 

                                                      
8
 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2011. 
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ocupant els carrils exteriors en bona part del seu recorregut. En aquest cas, el 

carril és reservat per a la circulació d’autobusos i taxis. 

 

Il·lustració 5-4. Carrils Bus Avinguda Diagonal. Font: ABC. 

El gran nombre de carrils bus de la ciutat fa que, en hores punta, alguns vehicles 

privats els utilitzin, reduint-ne l’eficàcia. Per mitigar aquest efecte, el consistori 

disposa de la Unitat Mòbil Carril Bus, un vehicle equipat amb càmeres, que 

permet a la Guàrdia Urbana validar ràpidament les infraccions comeses. 

 

5.4. Carril Bici a Terrassa 

 

Il·lustració 5-5. Carril Bici de doble sentit, a l’Avinguda d’Abat Marcet. Font: 
http://xarxamodal.diba.cat 

A Terrassa es disposa de diversos carrils bici, en les vies més importants de la 

ciutat, donant una major facilitat per a la utilització de les mateixes. Originalment 
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aquest sistema es va implantar per funcionar en conjunt amb el servei públic de 

bicicletes Ambicia’t, actualment en desús. 

A la ciutat es troben dos tipus de carrils, segons siguin compartint espai sobre la 

vorera amb els vianants, o bé en carrils segregats sobre l’asfalt. 

Ofereixen l’avantatge de promoure l’ús de la bicicleta i reduir l’accidentalitat dels 

ciclistes, tot i que a Terrassa no s’utilitza de forma massiva pels forts desnivells 

que hi ha a la ciutat. 

 

5.5. Avinguda Universitat, Lisboa 

En aquest cas es tracta d’un projecte d’implementació de carril bus intermitent en 

una secció de 600m de la “Alameda da Universidade”, situada a Lisboa, 

Portugal, dut a terme per l’Instituto Superior Técnico de Lisboa, l’Ajuntament de 

Lisboa i CARRIS (la companyia de Transports Públics de Lisboa), amb la 

col·laboració de DGV (Direcçao-Geral de Viaçao, actualment Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária).  

En aquest cas es considera que les seccions de via en què la freqüència de pas 

és de menys de 20 autobusos per hora són ineficients en qüestió d’espai, 

sobretot si la congestió és notable, tot i que és precisament en aquestes 

condicions en què resulten primordials. Així, es planteja la creació d’un carril 

reservat per als autobusos només durant el temps imprescindible per a que 

pugui passar de forma independent a la resta del trànsit. Per tant, doncs, es 

planteja que el carril pugui variar el seu estat de carril regular (accessible a tot 

tipus de vehicles) a carril bus, només durant el temps estrictament necessari per 

permetre el pas de l’autobús. 

Així, en tot moment es permetrà el pas de tot tipus de vehicles, excepte en el 

moment en què el sistema detecti l’arribada d’un autobús. Aleshores, mitjançant 

panells de senyalització variable i LED’s instal·lats a l’asfalt s’avisarà a la resta 

del trànsit que aquell carril deixa d’estar disponible. Tot i així, sempre es 

permetrà que els vehicles que estaven en el carril en qüestió abans que 

s’indiqués que passa a ser carril bus continuïn en el mateix fins la propera 

intersecció. Un cop passat l’autobús es permet de nou el pas de qualsevol tipus 

de vehicle. 
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Il·lustració 5-6. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, , inicialment es veuen tots els vehicles ocupant 
ambdós carrils; posteriorment, quan es posa en marxa el carril bus, no entren més vehicles al carril 
i els que hi havia en van sortint. Passa l’autobús, sense trobar-se trànsit, i es permet de nou el pas 

de tot tipus de vehicles. Font: Bus Rapid Transit
9
. 

Es van dur a terme tres fases diferenciades per poder apreciar l’eficàcia (o no) 

d’aquest nou sistema.  

En un primer nivell, s’indica la posició de l’autobús a curta distància, mitjançant 

GPS, i aleshores es posa en marxa el sistema per donar prioritat al mateix. Es 

troba que el sistema s’activa en molts casos de forma innecessària, i que ho fa 

amb excessiu retard quan hi ha congestió. 

En un segon nivell, es pren en consideració aquesta mateixa informació, però 

addicionalment es contempla el trànsit que hi ha a la zona controlada (definit 

mitjançant detectors inductius, donant-ne la velocitat, flux i longitud de cua), de 

tal forma que si les condicions de trànsit són bones no cal canviar les condicions 

del carril, mentre que a mida que empitjoren es fa necessària una major 

anticipació per al fàcil pas de l’autobús en qüestió. Es millora l’activació del 

sistema, de forma que només s’activa quan és imprescindible. Tot i així, el 

sistema segueix actuant amb massa retard, de forma que els autobusos 

continuen havent de fer cua. 

                                                      

9
http://www.brt.cl/workshop2008/pdf/miercoles/jmv_IBL_BRT_Wkshp_Santiago_Aug08_movie.pdf 

 

http://www.brt.cl/workshop2008/pdf/miercoles/jmv_IBL_BRT_Wkshp_Santiago_Aug08_movie.pdf
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En el tercer i últim nivell, es contempla una distància d’activació molt superior, de 

forma que es disposa de més temps per anticipar-se a les condicions del trànsit i, 

per tant, permetre un pas més eficient de l’autobús. Es troba que, tal i com es 

pretenia, és el sistema més eficient, de tal forma que el trànsit només s’interromp 

en el moment precís i durant el temps precís per a la circulació sense incidències 

de l’autobús. 

Paral·lelament a la implantació real del projecte, es va procedir a fer-ne un estudi 

mitjançant Aimsun, per a comprovar que els resultats obtinguts per simulació 

fossin assimilables als reals. Un cop vist que estaven correctament relacionats, 

es va acceptar la utilització del programa per a la possible simulació futura 

d’altres casos similars. 

Bàsicament, es considera que ha estat una experiència molt positiva, proveint 

grans guanys a la velocitat comercial dels autobusos amb un impacte al trànsit 

general molt limitat. Igualment, els conductors reaccionaven positivament a 

aquest sistema, per la idea que el carril segueix pertanyent a tot tipus de 

vehicles, i no únicament als de transport públic. 

Així doncs, es va constatar un increment mitjà de la velocitat comercial dels 

autobusos d’entre un 20 i un 25%, amb un pic a hores punta d’un 50%, sense 

comportar un impacte significatiu als atributs del trànsit general. 

 

5.6. A653 Dewsbury Road / Ring Road Beeston Park, Leeds 

(UK) 

En aquest cas es té una secció de la Ring Road Beeston Park, entre Bodmin 

Road i A653 Dewsbury Road, amb una longitud d’uns 1200m i una elevada 

circulació d’autobusos, alhora que amb notables problemes de congestió, al 

tractar-se d’una via que ha de suportar més trànsit del que s’havia planificat en la 

seva construcció. Així doncs, es pretén facilitar tant el pas de vehicles privats 

com del transport públic, mitjançant l’ampliació de l’amplada de la via (cap al 

marge oest) per a donar cabuda, en funció del tram, a un carril bus o bé a 

seccions entremig d’ambdós carrils que permetin una major facilitat en la 

incorporació o sortida del carril a d’altres vies.  
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Il·lustració 5-7. Vista abans (dalt) i després de la transformació, al principi del carril bus. Font: 
Leeds City Council

10
. 

En el cas del transport públic, això permet que pugui passar més ràpidament per 

les zones on normalment es produiria una major congestió, alhora que no ha de 

suportar la congestió antigament deguda als vehicles que volien creuar el carril 

de sentit contrari per accedir a una altra via. Igualment, tant en l’acabament del 

carril bus com en l’arrencada en els semàfors, els autobusos tenen prioritat, 

reduint les demores en la seva incorporació a la circulació. 

Addicionalment, aprofitant la remodelació de la via, es va crear un carril bici, a la 

mateixa plataforma que la vorera oest, evitant així que els ciclistes hagin de 

circular juntament amb els vehicles motoritzats, incrementant la seguretat en la 

utilització. 

                                                      

10
 http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/TommyWassJunction.aspx & 

http://www.interserve.com/ about-interserve/case-studies/1516/beeston-park-bus-lane 

 

http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/TommyWassJunction.aspx
http://www.interserve.com/%20about-interserve/case-studies/1516/beeston-park-bus-lane
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Il·lustració 5-8. Plànol de la zona reformada, incloent carrils bus i carrils bici. Font: Leeds City 
Council. 

En conjunt, gràcies a totes les millores implementades, s’ha vist com en hores 

punta s’ha rebaixat el temps de demora en un 80%, i en hores no punta en poc 

menys de la meitat.  

En el cas del temps que tarda un bus en recórrer la distància objecte del projecte 

s’ha vist que s’arriba a reduir en fins a 5 minuts, per als 10 autobusos/hora que hi 

passen. En el cas de la carretera A653, gràcies a les modificacions dutes a 

terme i que l’afecten directament, la reducció del temps de circulació en les 

immediacions de la cruïlla es troba en el rang dels 2 minuts, pels 18 

autobusos/hora que hi passen.  

 

5.7. London 

Londres disposa d’un dels sistemes de carrils bus (Red Routes, per estar 

generalment pintats de vermell) més extensos i automàticament gestionats del 

món. Els primers carrils van començar a implantar-se l’any 68, però no ha estat 

fins l’arribada del nou mil·lenni que han crescut de forma considerable. Cal tenir 

present que, tot i que també disposa d’altres tipus de transport públic com són el 

metro o el tren (sigui de rodalies o lleuger), a dia d’avui l’autobús segueix sent el 

mitjà més utilitzat a la ciutat, amb uns 8.000 autobusos funcionant a diari, amb 

més de 700 seccions de carril bus. L’any 2010, la xarxa d’autobusos londinenca 

va proveir la ciutat amb 2.289 milions de viatges, representant un 58% del total 

de viatges realitzats mitjançant transport públic. És important remarcar com els 

autobusos londinencs són mundialment reconeguts, sobretot els clàssics 

Routemaster, fora de circulació des del 2005 (després de 50 anys en servei) 

excepte en dues línies històriques de recorregut turístic, per la impossibilitat 
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d’adaptació a les noves normatives d’accessibilitat. Per contra, la reinterpretació 

dels Routemaster, els Wrightbus NB4L 

Degut a la implantació l’any 2003 de la taxa als vehicles privats per poder entrar 

al centre de la ciutat (sistema controlat mitjançant càmeres fixes i furgonetes 

ambulants), un gran nombre de viatgers han passat a utilitzar el transport públic, 

fins a tal punt que del 1998 al 2008 el nombre de viatges realitzats en autobús 

s’ha vist incrementat en un 62%, quan la població de la ciutat i la zona 

metropolitana ha augmentat únicament en un 7,8% en el mateix període. 

Si bé hi ha moltes variacions sobre com són els carrils bus de la ciutat de 

Londres, tendeixen a seguir un mateix patró: 

- Carrils situats al costat esquerre de la calçada, al costat de la vorera. 

Existeixen casos en què els carrils estan situats en carrils centrals o al 

costat de la mitjana, o fins i tot n’hi ha que van en sentit contrari al de la 

circulació de la zona.  

- Separació visual mitjançant línies contínues blanques pintades a terra, i 

sense separació física respecte la resta de carrils. Es disposa de línia 

discontínua en les entrades al carril bus, així com una longitud de 20m 

per a la incorporació al carril de vehicles privats que hagin de girar cap a 

l’esquerra a la intersecció imminent. 

- L’asfalt dels carrils bus tendeix a estar pintat de vermell, per fer-lo més 

fàcilment identificable, així com incorpora inscripcions escrites en blanc 

indicant els tipus de vehicles que hi tenen permès el pas. 

- La majoria de carrils tenen únicament permès el pas d’autobusos, tot i 

que en certs casos es permet el pas de bicicletes (si el carril és prou 

ample com per assegurar-ne la seguretat, típicament establert en 4,5m, 

tot i que en certs punts es pot arribar a permetre en carrils estrets de 

només 3,0m), motocicletes (cosa que dóna un gran avantatge en temps 

per a les mateixes, i redueix la possibilitat de col·lisió amb altres vehicles 

privats, però provoca una disminució de la maniobrabilitat dels autobusos; 

cal tenir en compte que la proporció de motocicletes circulant per Londres 

és notablement inferior a la de, per exemple, Barcelona), camions 

(típicament en hores no punta en què són fàcilment esquivables)... En 

pràcticament tots els carrils es permet el pas, sempre i quant estiguin en 
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servei, de vehicles de policia, bombers, ambulàncies, correus, camions 

d’escombraries... 

- Quan al costat de la vorera hi ha dues línies contínues vermelles 

pintades, no es permet cap parada. Si hi ha una única línia vermella, es 

permet la parada per a la càrrega o descàrrega de mercaderies o 

passatgers, típicament de 19 a 7h, o per l’aparcament de minusvàlids 

durant un temps limitat. Si hi ha una única línia vermella, però més ample, 

davant d’una parada d’autobús, indica que els taxis no poden aturar-s’hi 

per deixar o recollir passatgers. 

- Existeix senyalització vertical al principi i durant els carrils, on s’indica els 

tipus de vehicles que hi poden circular i l’horari durant el qual és 

aplicable, suposant que sigui inferior a les 24h del dia. 

 

Il·lustració 5-9. Vista de Parliament Street, amb diversos “double deckers”, entre ells un dels nous 
Wrightbus NB4L. Es poden apreciar les línies discontínues que indiquen l’existència d’una parada, 

així com un senyal indicant en quines hores no es pot circular pel carril bus, vigilat per càmera. 
Font: elaboració pròpia. 

- Funcionament les 24h del dia en un 29% de la xarxa, 12h al dia 

(típicament de 7 a 19h) en un 25% i únicament en hores punta o d’altres 

específiques en el restant 46%.  

Per al correcte control de la no invasió dels carrils bus, hi ha un gran nombre de 

càmeres en circuit tancat de televisió (CCTV) situades als marges dels carrils i 

controlades des d’una central, a part de càmeres situades en els propis 
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autobusos. Totes aquestes càmeres es troben gravant de forma contínua i, en 

certs casos, disposen de tecnologia de reconeixement de matrícules, fent més 

fàcil el reconeixement d’infractors. Igualment, tenen la capacitat de moure’s 

pràcticament en 360º i poden fer el zoom necessari. 

Normalment, després d’una infracció, s’imposa una multa econòmica. En cas de 

repetir infraccions més de tres vegades, o de deixar el vehicle en una posició 

molt molesta durant vàries hores, es permet directament la retirada del vehicle 

amb grua. 

S’ha pogut constatar com, en el conjunt de la ciutat, l’augment continu de carrils 

bus permet augmentar any rere any la velocitat comercial de les línies, de tal 

forma que en els últims anys s’ha constatat un augment de la velocitat comercial 

en zones amb carril bus d’un 2% anual, respecte la velocitat en zones sense 

carril bus. 
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6. SIMULACIÓ DEL TRÀNSIT 

6.1. Introducció 

Els problemes de congestió, seguretat i eficiència que existeixen en els sistemes 

de transport d’alguns països són la causa de pèrdues econòmiques, dany al 

medi ambient i nombrosos accidents de trànsit. 

A partir de la dècada dels 70, els responsables dels departaments de trànsit van 

intuir que les solucions tradicionals que s’aplicaven no eren suficients per 

resoldre aquesta problemàtica. Generalment, aquestes solucions implicaven la 

construcció de noves infraestructures o l’ampliació de les ja existents, en molts 

casos no viables degut als costos, la falta d’espai o les conseqüències nefastes 

pel medi ambient. Aleshores va sorgir la idea d’aplicar els últims avenços 

tecnològics per donar solucions més efectives al transport. 

La realització de simulacions per a un posterior anàlisi dels resultats permet 

extreure importants conclusions que ajuden a disposar d’un major coneixement 

de la situació del trànsit en una ciutat o en vies interurbanes, oferint possibles 

solucions als problemes identificats. 

Bàsicament el fet de simular serveix per a provar un pla o un disseny, avaluar-ne 

el funcionament, o com seria preferible realitzar-lo sota condicions i càrregues de 

trànsit diverses. Els anàlisis de sensibilitat es poden realitzar per a considerar 

com una instal·lació actuaria sota fluxos de trànsit majors, o com un sistema de 

control actuat es pot adaptar a diversos fluxos. Igualment, una simulació permet 

determinar quina podria ser la forma més adequada de realitzar una instal·lació, 

ja que al presentar resultats de forma visual, a més de fer-ho de forma numèrica, 

resulta més fàcil apreciar les zones on pot haver-hi més conflictes. 

En una simulació sempre es tindrà una entrada de dades (inputs), que haurà de 

procurar l’usuari, i que en caracteritzen les entitats i el seu comportament. Un 

cop modelitzades les interaccions, s’està en condicions d’analitzar els resultats 

obtinguts (outputs) i avaluar “què passa”. 

En el cas de la simulació del trànsit objecte d’aquest estudi, els inputs serien 

l’orografia del terreny, la geometria i altres característiques de les vies, els tipus 
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de vehicles que hi circulen, els horaris del transport públic... Els outputs són els 

valors obtinguts pel que fa a la densitat, el flux, la velocitat... del trànsit rodat, 

sigui per al transport privat o bé per al públic. 

Amb tot això, doncs, es pot dir que una simulació proporciona una capacitat de 

reacció més ràpida i complerta que qualsevol altre mètode, cosa que serveix per 

veure com pot evolucionar el trànsit pràcticament en directe, podent indicar 

fàcilment les accions a prendre per part dels conductors mitjançant panells 

informatius o d’altres mètodes. Igualment, proporciona una primera avaluació 

qualitativa, ajuda a l’anàlisi de funcionament, i suggereix possibles millores 

alhora que inspira noves idees. 

D’aquesta forma apareixen els sistemes intel·ligents de transport (ITS), com 

poden ser els sistemes d’informació al viatger (ATIS) o els sistemes avançats de 

gestió del trànsit (AMTS), que proporcionen a conductors i enginyers major 

facilitat per a entendre la situació actual i pronosticar possibles canvis. Pot 

igualment mostrar accions a prendre per a la millora de la circulació. Tot això és 

possible gràcies als esforços que molts investigadors han dedicat a les 

simulacions del trànsit, especialment al desenvolupament de simuladors 

microscòpics suficientment precisos. 

Evidentment però, sempre serà l’analista el qui tindrà la responsabilitat 

d’interpretar acuradament i de la forma idònia la informació proporcionada i 

entendre les corresponents relacions causa efecte11. 

 

6.2. Aplicacions dels simuladors de trànsit 

Aquest tipus de programari facilita la realització de previsions del trànsit sobre 

determinades condicions i serveix per conèixer com podria afectar la realització 

de modificacions en l’organització general del trànsit. A continuació es mostren 

alguns exemples sobre possibles aplicacions d’estudi amb simuladors del trànsit. 

- Anàlisi de noves infraestructures: a partir de diferents alternatives 

possibles ajuda a determinar quina pot ésser l’opció més adient. 

- Variacions en la infraestructura: anàlisi dels canvis possibles en una 

infraestructura existent per a determinar els més favorables. 

                                                      
11

 Jones, S. & Sullivan, A. 2004, Traffic simulation software comparison study, University 
Transportation Center of Alabama, Birmingham, Alabama. 
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- Control del trànsit: avaluar i millorar els plans de control existents 

mitjançant la microsimulació. 

- Transport públic: permet planificar horaris, rutes, llocs de parada, etc en 

línies d’autobús o de tramvia. 

- Estudis de viabilitat: molt recomanables abans de la realització 

d’inversions costoses, com són habitualment els projectes relacionats 

amb el transport. 

- Gestió del trànsit: disseny de diferents estratègies amb diferents 

sistemes per a cadascun dels possibles estats del trànsit 

- Gestió del trànsit a temps real: mitjançant l’ús de les dades 

proporcionades pels detectors reals, el simulador genera la demanda i la 

predicció del trànsit més immediata, permetent identificar la millor 

estratègia possible per mantenir un trànsit fluid. 

- Sistemes de guiatge de vehicles: al laboratori virtual que té el programa 

es construeix l’escenari ideal per a desenvolupar els serveis de direcció 

dels vehicles, per a vehicles privats. 

- Estudis mediambientals: a través de les emissions dels vehicles que 

participen de la simulació, es pot fer una valoració de l’impacte ambiental 

que es produeix o que es pot produir en un futur. 

 

6.3. Models de Simulació 

Els simuladors es poden classificar en diferents models segons una sèrie de 

conceptes aplicats a la modelització del trànsit. Vegem-los a continuació. 

 

6.3.1. Modelització Discreta 

La majoria de simuladors de trànsit microscòpics es basen en la descripció amb 

un gran nivell de detall del comportament dels vehicles que circulen per la xarxa 

viària, fent-ho de forma dinàmica, és a dir, tal que el temps sigui la variable 

independent bàsica. Per a això és imprescindible descriure exhaustivament tant 
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l’entorn de simulació com el comportament dels vehicles en les diverses 

situacions. 

Així, es basen en models de simulació de temps discrets combinats amb models 

d’esdeveniments (quan els seus estats canvien de manera abrupta al llarg del 

temps). Els models emprats poden tenir una naturalesa diferent en funció del que 

es desitgi simular i de la capacitat de càlcul. 

- Models de temps discret: s’apliquen per a la caracterització del 

comportament dels conductors. El temps total de simulació es 

descompon en petits intervals de temps, en els quals cada vehicle fa una 

única acció, i decideix quina serà l’acció que farà al següent pas, tenint 

en compte els resultats obtinguts a l’interval anterior. 

- Models d’esdeveniments: utilitzats per determinar l’efecte que exerceixen 

els semàfors, obstacles i altres successos puntuals sobre els vehicles 

que circulen. En el moment en que és possible descriure acuradament 

l’operació del senyal en una successió d’esdeveniments coneguts en el 

temps, és possible estalviar temps de computació executant únicament 

aquests esdeveniments. 

En resum, en casos de sistemes amb una capacitat limitada o en entitats, l’estat 

de les quals canvia de manera poc freqüent, la simulació d’esdeveniments 

discrets és més apropiada que la de temps discrets, així com també més ràpida i 

econòmica. Pel contrari, en cas de models de dimensions considerables, i quan 

es disposa de gran capacitat de càlcul, resulta més aconsellable utilitzar models 

de temps discrets. 

  

6.3.2. Modelització segons el Nivell de Detall 

Els models de simulació es poden classificar també segons el nivell d’abstracció 

i, en conseqüència, del nivell de detall amb què representen el sistema a 

estudiar. Aquests nivells són, en ordre creixent de definició, els models 

macroscòpic, mesoscòpic i microscòpic. A mode de resum, a la Taula 6-1, es 

mostren els diferents models segons el nivell i alguna de les seves principals 

característiques. 



 

41 
 

 

Il·lustració 6-1. Diferents nivells de modelització. Font: Aimsun. 

- Models macroscòpics: es centren en les relacions globals del flux de 

trànsit com la velocitat, el flux i la densitat trobant relacions d’equilibri. Per 

naturalesa es tracta de models continus que fan ús de les equacions 

diferencials utilitzades a altres camps com la mecànica de fluids12.  

Aquests models, doncs, ofereixen una visió poc acurada de la realitat, i la 

seva aplicació serà vàlida únicament quan els resultats no siguin 

sensibles als detalls microscòpics o bé l’àrea d’estudi sigui suficientment 

àmplia, amb un temps i recursos limitats. 

Cal tenir en compte que la modelització a nivell macroscòpic (coneguda 

també com a modelització de flux continu) apareix a finals dels anys 60, 

amb la finalitat de facilitar la feina als analistes de trànsit de l’època i 

proporcionar-los eines per a la millor gestió del mateix13. Inicialment es va 

veure la necessitat de modelitzar la interacció entre dos aspectes bàsics 

com són la xarxa de trànsit (infraestructura i sistemes de senyalització i 

control) i la demanda de viatgers i el seu comportament. És a dir, els 

desplaçaments que volen fer els conductors (demanda) i la infraestructura 

que proporciona els mitjans per fer-los (oferta). Aquests dos factors 

interaccionen en la mesura que els viatgers reaccionen davant dels límits 

de velocitat o les condicions de les vies, i prenen diferents decisions de 

manera que la infraestructura s’ha d’adaptar a ells. 

                                                      
12

 Helbing, 1996. 
13

 Burghout, W. 2004. Hybrid microscopic – mesoscopic traffic simulation, Royal Institute 
of Technology, Stockholm. 
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Il·lustració 6-2. Aranya del trànsit de la ciutat de Terrassa (2001). Font: Pla Director de Mobilitat de 
la Ciutat de Terrassa. 

Ara bé, tradicionalment s’ha procurat buscar l’equilibri entre demanda i 

oferta de tal forma que la ruta presa pels viatgers és modelada sota unes 

condicions concretes de la infraestructura. Així, totes les rutes entre un 

origen i una destinació tenen el mateix temps – cost – de viatge. Això 

doncs, queda determinat de forma estàtica, quan tal i com s’ha indicat 

anteriorment el trànsit té naturalesa dinàmica. Consegüentment, la seva 

validesa queda limitada a condicions de trànsit molt constants i en grans 

àrees, obtenint resultats poc detallats.  

Així doncs, acaba apareixent la simulació macroscòpica dinàmica, molt 

similar a la simulació de fluxos de gasos i altres fluids, i que per tant 

precisa de resolució per elements finits, i que és la més utilitzada a dia 

d’avui.  

Exemples típics de modelització macroscòpica poden ser grans longituds 

d’autopista, o ciutats senceres. 
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- Models microscòpics: es centren en la definició del flux mitjançant la 

descripció individual dels vehicles que interactuen els uns amb els altres 

en les diferents situacions que es puguin presentar. Propi dels models 

discrets.14 

 

Il·lustració 6-3. Exemple de microsimulació. Font: Aimsun. 

Aquests models ofereixen una visió molt més fidedigna de la realitat, però 

limitada a escenaris de dimensions compactes o a la potència de càlcul 

dels equips informàtics disponibles i la capacitat del programa utilitzat. 

Normalment, el comportament dels vehicles és regit per una sèrie de 

regles de comportament que determinen com accelera i desaccelera 

(model de seguiment del vehicle) i canvia de carril (model de canvi de 

carril) un vehicle, a més de descriure com i quan canvia la seva ruta. 

Addicionalment, es descriu de forma detallada el control del trànsit sobre 

el qual han de reaccionar els vehicles, siguin senyals, semàfors, o la 

manera en què operen i la localització i operació dels detectors. 

Cal destacar que en aquest tipus de models la demanda pot introduir-se 

al sistema de dues formes diferents, sigui indicant els fluxos entrants a la 

xarxa i, posteriorment, els percentatges de gir a cada intersecció, o bé 

indicant els valors de la matriu origen-destí corresponent al conjunt 

sencer de la xarxa. 

                                                      
14

 Heibing, 1996. 
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Com ja s’ha indicat, aquests models són molt més complexes, pel fet 

d’involucrar moltes més variables, pel que la complexitat de l’algorisme 

esdevé molt important i la simulació més lenta i costosa, tot i que més 

detallada, representant millor la realitat.  

- Models mesoscòpics: aporten una solució intermitja entre l’aproximació 

que ofereixen els models macroscòpics i les interaccions individuals dels 

microscòpics. Mostren el comportament dels vehicles amb un alt nivell de 

detall, però amb la utilització d’algorismes simplificats respecte als de la 

microsimulació. 

Aquests models poden prendre diferents formes.  

Per una banda, n’hi ha que tracten un grup de vehicles com a un únic 

paquet o entitat guiat al llarg de la xarxa i que es regeix mitjançant una 

funció velocitat – densitat. En aquest cas, ni canvis de carril ni 

acceleracions/desacceleracions estan modelats.  

Per l’altra banda, hi ha models en què la via es pot modelar com a zona 

de moviment i de cua. Així, tots i que tots els vehicles estiguin 

representats de forma individual i mantinguin les seves velocitats 

individuals, el seu comportament no està modelat en detall. Els vehicles 

travessen la zona de moviment amb una velocitat determinada per una 

funció velocitat – densitat de tipus macroscòpic, mentre que en les zones 

de connexió entre vies un servidor de cues regula la transferència de 

vehicles. Val a dir que és possible modelitzar aquelles interseccions 

controlades per senyals canviant el servidor de cues per comportes que 

s’obren i tanquen d’acord amb l’estat del senyal (verd/vermell), així com 

també donat el cas per senyals de control adaptatiu.  

Existeix també un altre sistema de modelització mesoscòpica que utilitza 

autòmats cel·lulars, on la via és discretitzada en cel·les que tant poden 

com no estar ocupades per un vehicle, i on aquests segueixen unes 

regles de caràcter simplificat. 

 

- Models híbrids: nova generació de simuladors que permeten simular 

àrees de simulació microscòpiques dins de simulacions mesoscòpiques 
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per a punts especialment conflictius, per permetre una representació el 

més acurada possible, sense perdre excessiva potència de càlcul. 

 

Il·lustració 6-4. Model de simulació híbrid. Font: Aimsun. 

Aquests models disposen d’algorismes cada cop més ràpids i eficients a l’hora 

d’abordar els problemes que puguin sorgir, sobretot en models bàsics com el 

canvi de carril i el seguiment del vehicle, així com també pel cas de l’assignació 

del trànsit dinàmic i pels models de calibratge i validació. Igualment, cada cop es 

simplifica més l’ús dels programes de simulació gràcies a majors facilitats per a 

l’intercanvi d’arxius amb d’altres programes. 

 

Taula 6-1. Model segons el nivell de detall. Font: TSS. 
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6.4. PROGRAMES DE SIMULACIÓ AL MERCAT 

No existeix cap classificació que indiqui clarament quins són millors o pitjors 

softwares de simulació del trànsit, ja que el mercat és limitat i, en general, tots 

funcionen de forma adequada. Evidentment, però, cada programa funciona a la 

seva manera, amb característiques i limitacions que el defineixen i diferencien de 

la resta, i que l’analista ha de comprendre per escollir el que més s’adapti a les 

seves necessitats a l’hora d’avaluar una xarxa. Diversos estudis comparatius 

realitzats per universitats americanes15 mostren com tots els programes tenen 

els seus punts forts i punts dèbils que, depenent del tipus de xarxa, millora 

desitjada en el transport o en la planificació a analitzar, els fan ser més adequats 

per a certes aplicacions que per a d’altres. 

A dia d’avui existeix una gran varietat de programaris de simulació del trànsit, 

entre els quals destaquen Aimsun, CORSIM, Paramics, SimTraffic i VISSIM. El 

funcionament de tots aquests és acceptable, tot i que evidentment cal conèixer 

les limitacions de cadascun abans de poder-ne escollir un per a avaluar la xarxa. 

D’entre aquests programes cal destacar Aimsun, un software elaborat per 

l’empresa TSS-Transport Simulation Systems, S.L. (creada l’any 1986) en un 

projecte d’investigació realitzat per un grup de recerca de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb una operabilitat acceptable, un tractament de 

dades senzill, una gran utilitat en la creació de grans xarxes urbanes i regionals i 

una capacitat incomparable a altres programaris en l’assignació del trànsit 

dinàmic. Aquest és el que s’utilitzarà per dur a terme la simulació d’aquest estudi, 

al ser l’únic disponible a l’ETSEIAT. 

 

 

 

 

                                                      
15

 Bloomberg, L. & Dale, J. 2000, A Comparison of the VISSIM and CORSIM Traffic 
Simulation Models, Institute for Transportation Engineers Annual Meetin, USA. 
University of Minnesota 2005, Methodology for Selecting Microscopic Simulators: 
Comparative Evaluation of AIMSUN and VISSIM, Intelligent Transportation Systems 
Institute, USA. 
Jones, S. & Sullivan, A. 2004, Traffic simulation software comparison study, University 
Transportation Center for Alabama, Birmingham, AL.  
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Programa Empresa Tipus de 

simulador 

Interfície de treball 

TransModeler Caliper Corp. 

(USA) 

Micro, meso i 

macrosimulador 

 

SimTraffic Trafficware 

Ltd. (USA) 

Microsimulador 

 

Quadstone 

Paramics 

Quadstone 

Paramics Ltd. 

(USA) 

Microsimulador 

(Interfície de 

modelat en 3D 

molt útil) 

 

PTV - Vision PTV Ag. 

(GER) 

Micro: VISSIM 

Macro: VISUM 
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Programa Empresa Tipus de 

simulador 

Interfície de treball 

Emme Inro (CAN) Micro: Emme 

Meso: Dynameq 

 

Dracula Institute for 

Transport 

Studies 

(University of 

Leeds) & 

Atkins (UK) 

Microsimulador 

 

Cube Citilabs (USA) Micro: Dynasim 

Meso: Avenue 

Macro: Voyager 

 

Contram Mott 

MacDonald 

Ltd. & TRL 

(UK) 

Macrosimulador 
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Programa Empresa Tipus de 

simulador 

Interfície de treball 

Aimsun TSS (ESP) Micro, meso i 

macrosimulador 

 

Taula 6-2. Programes de simulació en el mercat. Font: PFC Xavier Costa. 

 

6.5. DESCRIPCIÓ DE L’EINA DE SIMULACIÓ: AIMSUN 

El simulador utilitzat en aquest projecte és l’Aimsun (Advanced Interactive 

Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks) és una programa 

nascut de la companyia TSS-Transport Simulation Systems S.L.. L’última versió 

del programa, la vuitena, es va llançar a finals del 2012. En l’estudi d’aquest 

projecte, però, s’ha utilitzat la versió 6.1, en versió Standard, la qual és 

disponible a l’Escola. 

Degut a les múltiples aplicacions d’aquesta eina de software, el programa es 

distribueix en diferents modalitats segons els requeriments del client. 

- Small Edition: Microsimulacions multimodals d’interseccions o àrees 

petites amb total precisió. 

- Standard Edition: més ràpida i precisa per a la microsimulació 

d’Avingudes o centres urbans. 

- Professional Edition: disponible en tres versions de simulació: 

microscòpica, mesoscòpica i amb l’addició dels models de demanda de 

viatge. Versió completa sense limitacions de mida de la xarxa. 

- Advanced Edition: accés als tres nivells de modelatge, el simulador de 

micro-meso híbrid i el marc d’assignació dinàmica de trànsit per a 

aplicacions de grans dimensions de qualsevol tipus. 
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- Expert Edition: amb tots els avantatges de l’Advanced Edition, però amb 

l’addició dels models de demanda de viatges. Amb un sol paquet de 

programari habilitat per a un projecte de transport de modelatge complet 

a qualsevol escala, des de l’entrada en brut de dades geogràfiques i 

socioeconòmiques fins simulacions de trànsit completes. 

En tots els casos s’inclou també un complement de simulació anomenat Legion, 

que permet la simulació de vianants. Aquest complement consta alhora de tres 

edicions -Base, Lite i Extra- en funció de si disposen de més o menys 

restriccions de simulació, respectivament. La versió de què es disposa a l’Escola 

és la Base, no aprofitable per a aquest estudi per les seves dimensions. 

 

6.5.1. Requeriments del Simulador Microscòpic de Trànsit 

Per a la representació de la realitat mitjançant un simulador microscòpic és 

necessari descriure l’entorn  amb gran exactitud. Per això resulta imprescindible 

observar la realitat i modelar els components que la constitueixen i caracteritzen. 

Existeixen dos tipus diferents d’elements presents en aquest tipus de 

simulacions, en funció de la seva naturalesa. Per una banda es troben els 

elements estàtics, aquells que determinen amb precisió l’escenari que es desitja 

simular i que es mantenen inalterables en el transcurs de la simulació. De l’altra 

es troben els components dinàmics, que determinen les interaccions entre els 

diferents elements. A continuació es podran veure diferents classes d’elements. 

6.5.1.1. Components Estàtics 

La xarxa viària està composta principalment per vies on circulen vehicles i les 

interaccions o cruïlles entre elles. Els trams es descomponen en diferents carrils, 

que poden ser de diferent tipus, com carrils bus, carrils d’incorporació o de 

frenada, de doble sentit, d’alta ocupació... 

A les interseccions es defineixen els girs i els moviments. Els primers 

representen les probabilitats de desplaçament dels vehicles que provenen d’un 

tram cap a un altre tram, mentre que els moviments mostren el recorregut a 

seguir per realitzar el gir en qüestió. 

Els senyals de trànsit són, també, components estàtics que influeixen en el 

comportament dels vehicles en les vies, fent que es respectin determinades 

normes. 
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El comportament dels conductors es considera estàndard i típic, no representant 

les opcions menys habituals.  

6.5.1.2. Components Dinàmics 

Els components dinàmics es caracteritzen per la seva variació en el temps, ja 

que determinen les interrelacions existents entre els diferents components del 

simulador microscòpic de trànsit. El nivell de detall amb què es defineixin 

aquests components és determinant per la precisió del model de simulació. 

Els components dinàmics de major importància són aquells que reflecteixen el 

comportament dels vehicles a la xarxa viària. Els més notables són: 

- Models d’acceleració: determinen l’acceleració que s’aplica als vehicles 

en cada instant de la simulació. Es determina en funció de les capacitats 

de cada tipus de vehicle. 

- Models de canvi de carril: permeten determinar quan i com es duen a 

terme les maniobres de canvi de carril. Cal prendre en consideració que 

hi ha dos tipus de canvis de carril: l’obligatori i per millora. 

- Models de generació de vehicles: procuren determinar com 

s’incorporen els nous vehicles a la simulació. 

- Models d’incidències: s’utilitzen per determinar quin és el comportament 

dels vehicles enfront determinats esdeveniments que es produeixin en 

moments puntuals de la simulació. 

- Plans de control: els semàfors i la seva temporització afecta de manera 

considerable el comportament dels vehicles. 

 

6.5.2. Característiques de Funcionament 

L’entorn de treball del programa es defineix a continuació, mitjançant l’esquema 

mostrat a la il·lustració Il·lustració 6-5. Entorn de treball d’AIMSUN. Font: Aimsun 

MicroMeso Users Manual v6.1. 

El programa crea un arxiu de l’escenari i una base de dades associada a aquest 

escenari per cada simulació. 
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Per a la creació de l’escenari en qüestió el programa disposa d’una sèrie d’eines 

de trànsit que permeten a l’usuari modelar-lo i decidir quin tipus de model de 

simulació utilitzarà. També permet analitzar i validar l’escenari per al seu correcte 

funcionament. 

 

Il·lustració 6-5. Entorn de treball d’AIMSUN. Font: Aimsun MicroMeso Users Manual v6.1. 

Igualment, el simulador permet importar dades, mitjançant eines d’intercanvi de 

dades dels sistemes més utilitzats de CAD, GIS, modelització del trànsit, 

optimització dels senyals i eines de control adaptatiu. Permet alhora exportar o 

emmagatzemar les dades en arxius de tipus Excel o ASCII, en bases de dades 

com Access i programes estadístics com SPSS. 

 

Taula 6-3. Tipus de dades que es poden tractar mitjançant l’Aimsun. Font: Aimsun. 

A la Il·lustració 6-5 es pot apreciar com hi ha dues eines que estan remarcades 

en vermell. Aquestes dues són les úniques que es poden treballar mitjançant la 
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versió utilitzada d’Aimsun 6.1. En cas de disposar d’alguna edició més completa, 

es podran utilitzar també d’altres eines especificades. 

 

7. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 

7.1. Ciutat de Terrassa 

Terrassa és un municipi del Vallès Occidental, a 277m sobre el nivell del mar, situat al 

sud del massís de Sant Llorenç de Munt, sobre la plana que s’estén sobre les rieres de 

Palau, a l’oest, i de les Arenes, a l’est. El seu terme municipal és el més extens, 70,1km
2
, 

i poblat, 213.897 habitants l’any 2011, de la comarca. 

Terrassa té una bona localització amb respecte a la xarxa d’infraestructures viàries de 

l’entorn, de tal forma que disposa de molt bona accessibilitat pel que fa a mitjans de 

transport motoritzats. 

Es disposa de vies de gran capacitat que permeten la connexió de Terrassa en l’àmbit 

metropolità de Barcelona, i amb la resta del país, com són la C-58 o la C-16. En el cas 

de la C-58, en sentit sud-est té format d’autopista de dos/tres carrils i dues calçades, 

passant per Sabadell o Cerdanyola, per arribar a Barcelona per l’extrem Besòs. 

Igualment, a l’alçada de Badia del Vallès connecta amb l’AP-7, l’autopista del 

Mediterrani. En sentit nord-oest, ja en format carretera d’un/dos carrils i una única 

calçada, es dirigeix cap a Manresa. Pel que fa a la C-16, de pagament, en sentit sud-est 

passa per Rubí i Sant Cugat (connectant també amb l’AP-7) arribant a la part alta de 

Barcelona. En sentit nord-oest es dirigeix cap a Manresa o Berga, continuant fins a 

Puigcerdà. 

Altres vies que articulen Terrassa amb l’entorn més immediat són la N-150 (fins a 

l’entrada de Barcelona, passant per Sabadell), la BP-1503 (a Rubí i Sant Cugat), la C-

243c (a Martorell), la BV-1203 (a Ullastret), la B-120 (a Olesa), la B-122 (a Rellinars), la 

BV-1221 (a Talamanca), la BV-1275 (a Matadepera) o la C-1415a (a Castellar del 

Vallès). 

El sistema viari de la ciutat pròpiament dit està format principalment per la unió de les 

vies radials ja esmentades mitjançant un conjunt de vies nord-sud i est-oest. Així, es 

disposen dues anelles concèntriques. L’interior és la formada per diverses avingudes, 

sempre de caràcter urbà i, consegüentment, de gran importància pel que fa a funcions 
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urbanes. Es tracta de la Rambla d’Ègara, l’Avinguda 22 de Juliol, l’Avinguda d’Abat 

Marcet, l’Avinguda de Barcelona i la Carretera de Montcada. L’anella exterior ajuda a 

arribar ràpidament d’un extrem a l’altre de la ciutat, sense haver-la de creuar al complet. 

L’Avinguda de Santa Eulàlia és la que ofereix un major nivell de segregació, mentre que 

l’Avinguda del Vallès i la Ronda de Ponentsón vies dissenyades per a absorbir un volum 

important de circulació, però amb una major permabilitat. L’Avinguda de Béjar presenta 

un caire més urbà, tot i tenir dos carrils per sentit i mitjana.  
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Il·lustració 7-1. Morfologia territorial de Terrassa. Font: PDM de Terrassa (any 2001) 

 

Addicionalment, al nord-oest de la ciutat es troba part de l’Autovia Orbital B-40, que 

permet un més ràpid accés a les vies en direcció Barcelona des de Matadepera i la part 

Nord de la ciutat. Al POUM hi ha previst el tancament, en un futur pròxim, d’aquesta 

tercera anella de la ciutat amb la construcció d’una altra part d’aquesta autovia a l’est de 
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la ciutat, permetent descongestionar en part les vies internes de la ciutat, reduint el 

trànsit de pas. 

 

7.1.1. Activitat socioeconòmica 

Al municipi de Terrassa, l’empresa responsable de la xarxa d’autobusos urbans 

des del 1989 és Transports Municipals d’Egara S.A. (TMESA).16 Aquesta 

empresa va guanyar el concurs per a la concessió de l’explotació del servei per 

20 anys, tot i que arribat el 2009 es va fer una pròrroga de la mateixa fins el 

2013, i no segons l’estipulat de 10 anys addicionals. Això es va fer degut a la 

previsió de finalització i posada en marxa durant l’any 2013 del perllongament de 

la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.17  

Cal fer menció al fet que l’obertura de l’estació de Renfe “Terrassa Est” va portar 

com a conseqüència una disminució de 300.000€ anuals en els ingressos de 

l’empresa. Per tant la prorrogació fins avaluar l’impacte de les noves estacions 

programades dels FGC va ser una mesura prudent per a plantejar possibles 

escenaris futurs18, encara que a dia d’avui sembla haver estat una previsió de 

finalització massa optimista. 

L’oferta de transport públic a la ciutat és un servei social imprescindible, per molt 

que sigui econòmicament deficient (està subvencionat en un 50% per 

l’Ajuntament) i que, degut a la crisi actual, el seu ús segueixi una tendència a la 

baixa. Segons dades oficials de l’Ajuntament, les línies de la ciutat transporten 

de mitjana un total de 46.500 viatgers diaris, amb un total l’any 2011 de prop de 

12.250.000 viatgers19. 

Aquest servei fa la funció de cohesionar socialment als habitants dins la ciutat, tant sigui 

per la millora de la comunicació entre barris, com per la facilitat en l’accés a diferents 

elements d’interès de la ciutat. Alguns exemples d’aquests poden ser els hospitals o els 

centres d’atenció primària, la zona comercial del centre de la ciutat, la zona universitària, 

la zona olímpica, les estacions de Rodalies o dels FGC, o la zona d’oci del Parc Vallès. 

Igualment, permet el fàcil accés de barris de les afores com són Can Gonteres, Can 

Palet de Vista Alegre, Les Fonts i Can Parellada a la resta de la ciutat. 

                                                      
16

 PSC Terrassa, 2009. 
17

 RubíTV, 2012. 
18

 Ajuntament de Terrassa, 2008. 
19

 Informe de Conjuntura de Terrassa, 2012. 
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De forma més concreta i relacionada amb aquest estudi, per l’Avinguda Jaume I hi 

passen dues de les línies de la ciutat que més viatges suporten al llarg del dia, com són 

la L8 i la L9, apart de la L6 que només recorre una petita porció de l’Avinguda, per 

aprofitar-ne les parades centrals. Les L8 i L9 són les anomenades línies “Avingudes”, al 

seguir el recorregut (en sentits contraris) de les principals avingudes de la ciutat, 

permetent l’accés als elements d’interès esmentats anteriorment, excepte els hospitals. 

Així doncs, una millora en la puntualitat i eficiència d’aquestes línies resulta 

imprescindible per a continuar garantint la confiança i percepció de qualitat per part dels 

usuaris en el servei de transport públic col·lectiu del municipi, sobretot enfront el 

transport privat, principal causant de la congestió a les principals artèries de la ciutat, 

provocant retencions i, consegüentment, un augment considerable del consum energètic 

i de la contaminació ambiental. 

 

7.1.2. Plans d’actuació i legislació 

En referència a la mobilitat a la ciutat de Terrassa, l’any 1999 es va crear la 

Taula de Mobilitat a fi de poder garantir la implicació dels actors que hi 

intervenen. De la creació d’aquesta Taula en va derivar l’acord entre les parts i al 

maig del 2000 es va signar el Pacte per la Mobilitat, document on es recullen 18 

principis i objectius per aconseguir que la mobilitat consisteixi un element 

fonamental de planificació a la ciutat, tot promovent un model sostenible i 

equitatiu per a cadascun dels seus barris en conjunt, fomentant espais de 

prioritat dels vianants i els mitjans de transport menys contaminants. 

Aquest document esguarda el futur de la mobilitat de Terrassa d’una forma 

esperançadora i preveu una ciutat en què la mobilitat ha de ser un dels elements 

cabdals de la seva definició transformadora, cosa que pugui evitar el creixement 

de la demanda de mobilitat, especialment motoritzada. S’aposta decididament 

per la mobilitat sostenible, basada en les persones que caminen o van en 

bicicleta, o aquelles que opten pel transport públic en cas de precisar de mitjans 

motoritzats. Imposa que els criteris d’accessibilitat, eliminació de barreres 

físiques i arquitectòniques i de salvaguarda de les zones per a vianants siguin 

prioritàries, alhora que es manifesta la voluntat d’estendre les zones per a 

vianants per tota la ciutat, sobretot en zones amb una presència comercial 

consolidada. 

Dos anys més tard, i com a continuació d’aquest Pacte per la Mobilitat, es va 

elaborar el Pla de Mobilitat, o PDM, on es proposaven línies d’actuació per a les 

directrius marcades pel Pacte de Mobilitat. Aquí es veuran les propostes que 
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afecten directament a aquest projecte, pel que únicament s’explicarà en detall 

l’apartat del Transport Col·lectiu. 

Posteriorment, ja l’any 2003, va sorgir la Llei de Mobilitat de Catalunya (Llei 

9/2003). Pionera a Europa, té com a objectius primordials la integració de 

polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donant prioritat al 

transport públic i als sistemes més eficients de transport, potenciar la 

intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa 

densitat de població, disminuir la congestió en zones urbanes, augmentar la 

seguretat viària i reduir la congestió i la contaminació. Això va mostrar que les 

actuacions de l’Ajuntament de Terrassa ja estaven enfocades en la direcció 

correcta. Com a conseqüència d’aquesta llei es va crear el Pla de Mobilitat 

Urbana de Catalunya, igualment del 2003. 

Referent a la qualitat de l’aire i segons els balanços de la Generalitat de 

Catalunya, Terrassa ha millorat notablement en els darrers anys pel que fa a les 

partícules en suspensió. Les estadístiques posen de manifest que es troba per 

sota de la mitjana amb el valor de PM10 que, seguint la normativa vigent del 

RD102/2011, no hauria de superar els 40μg/m3 de mitjana anuals per tal de no 

afectar la salut humana. A Terrassa la mitjana es troba l’any 2011 entre els 27 i 

els 29 μg/m3, en funció de si es tracta de mesures preses per l’estació de control 

situada a la Mina Pública d’Aigües o per la situada a la Rambleta del Pare 

Alegre, respectivament20. 

 

Taula 7-1. Nivells d’immissió de partícules en suspensió (PM10)
21

. Font: www.gencat.cat 

                                                      
20

 Generalitat de Catalunya, 2012. 
21

 VLa: Valor Límit Anual per a la protección de la salut humana: 40μg/m
3
. El percentil 

90.4 de les   dades diàries es calcula com l’indicador de la superació o no del VLd, tot i 

http://www.gencat.cat/
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Tot i així, pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) sí que s’han superat els valors 

límit estipulats, ja que a l’estació de la Rambleta del Pare Alegre s’han assolit els 

51μg/m3. El valor llindar és igualment de 40μg/m3. En el cas de l’estació de les 

Mines d’Aigua no es supera aquest valor llindar, mantenint-se en uns 35μg/m3. 16 

 

Taula 7-2. Taula de nivells d’immissió de NO2
22

. Font: www.gencat.cat 

Cal prendre en consideració, també, que aquests valors llindar són els 

actualment estipulats mitjançant el RD 102/2011, pel qual es va derogar el RD 

1073/2002, que instava a que a partir de l’1 de Gener del 2010 aquests valors no 

poguessin superar els 20μg/m3 (límit establert per l’Organització Mundial de la 

Salut per a garantir la protecció de la salut humana). Aquest canvi es va produir 

davant la impossibilitat dels consistoris per implantar els límits corresponents23.  

Resulta evident com, tot i que els esforços i plans d’actuació van pel camí 

correcte en matèria ambiental, encara han de ser incrementats per a poder 

complir amb la normativa vigent i poder garantir la salut dels ciutadans. 

7.1.2.1. Propostes del PDM per al Transport Col·lectiu 

Com a conseqüència de les propostes del PDM, la idea que va donar cap a 

aquest estudi va sorgir a la reunió de la Comissió de Transport Públic, Privat i 

Aparcaments del 23 de Setembre de 2008.  

                                                                                                                                                 
tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari de 50μg/m

3
 

sobre un total de 365 dades (una per dia), equival a que un 9,6% de les mitjanes diàries 
siguin superiors a 50μg/m

3
 i, per tant, que el P90.4 sigui superior a aquest valor. VLd: 

Valor Límit Diari per a la protecció de la salut humana: els 50μg/m
3
 no es podran superar 

més de 35 cops l’any 
22

 VLa: Valor Límit Anual per a la protección de la salut humana: 40μg/m
3
. VLh: Valor 

Límit Horari per a la protección de la salut humana: màxim 18 superacions del valor de 
200μg/m

3
. LLA: Llindar d’Alerta sobre les mitjanes horàries: 400μg/m

3
. 

23
 OMS, 2011. 

http://www.gencat.cat/
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En aquest apartat es farà un resum de les propostes del PDM per al Transport 

col·lectiu a Terrassa. 

 Transport Públic Urbà 

- Increment de Freqüència: amb intervals de pas que no haurien de 

superar els 15 minuts, especialment a les hores punta. Així, es fa 

necessari seguir el camí iniciat amb la millora de freqüència a les línies 1, 

3, 5, 8 i 9, al considerar-se que la reducció dels intervals de pas és la 

mesura més efectiva per guanyar participació del transport públic, 

especialment en ciutats de mida mitjana com és Terrassa. 

- Increment de la cobertura horària en el període nocturn: estudiar 

alternatives que podrien anar des de la prolongació horària de línies 

existents (alguns/tots els dies), a la creació d’una petita xarxa ‘ad hoc’ o a 

la implantació de sistemes alternatius, on el taxi podria desenvolupar un 

cert paper. 

- Estudi de nous serveis: analitzar noves iniciatives en la línia de les 

següents: bus turístic a la demanda, línies circulars perifèriques, quan hi 

hagi Ronda Ponent i el sistema de metro, serveis a la demanda en barris 

perifèrics amb demanda baixa. 

- Adhesió del servei urbà de Terrassa al Sistema Tarifari Integrat (STI): 

de la Regió Metropolitana de Barcelona. Avantatges com l’afavoriment de 

la intermodalitat, l’abaratiment dels viatges (especialment els 

multimodals) o la disponibilitat d’una amplíssima gamma de títols són 

evidents. 

- Recerca de solucions per adequar la zonificació tarifària actual i 

mantenir el principi de contgüitat: en les relacions més importants de 

mobilitat entre Terrassa i alguns dels municipis veïns. El salt de zona 

tarifària que es produeix en els desplaçaments ferroviaris a municipis 

contigus és penalitzant, més tenint en compte la magnitud d’alguns 

d’aquests fluxos (Sabadell i Rubí en són dos exemples). 

- Impuls de negociacions per millorar el finançament: del servei de 

transport urbà. La col·laboració de diversos Ajuntaments amb la mateixa 

problemàtica, a través de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà, 

podria ser útil en aquest sentit. 
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- Increment del nombre i/o longitud dels carrils bus: intentant 

aconseguir eixos amb la màxima continuïtat possible i segregats allà on 

també sigui possible. Caldrà estudiar la possibilitat de plantejar-los, en 

determinats llocs, com a carrils multi ús, que permetin altres utilitzacions 

en determinades franges horàries (ús com a aparcament de nit, per 

exemple, per limitar els eventuals perjudicis als residents). 

A falta d’un estudi prou detallat, un dels possibles eixos on implantar un 

carril bus, tenint en compte el nombre de línies que hi passen, la 

importància de les mateixes i la capacitat de les vies corresponents, fóra 

el format per les avingudes Josep Tarradellas, Abat Marcet i Jaume I. 

- Desenvolupament d’un pla de prioritat semafòrica per als 

autobusos: una possible línia d’actuació seria la instal·lació d’un semàfor 

específic en determinades cruïlles crítiques, o a la sortida de parades, 

que donés prioritat a les incorporacions dels autobusos al flux circulatori. 

Cal que aquesta prioritat estigui integrada en la tecnologia de 

centralització de trànsit de la ciutat. 

- Increment del nombre de parades dotades de plataforma: donant 

continuïtat i ampliant la iniciativa desenvolupada per l’Ajuntament en els 

darrers mesos. 

- Ampliació del nombre de parades dotades de marquesina: per major 

comoditat dels viatgers en la seva espera per l’arribada de l’autobús. 

- Millora i ampliació de la informació disponible a les parades: 

especialment la de caràcter gràfic relativa a la xarxa. Ha de donar una 

visió molt més transversal de tot el sistema de transport (no limitada 

exclusivament al servei urbà, o a l’interurbà, segons correspongui a la 

parada). Una altra informació que podria ser útil a les parades és la dels 

punts de venda de títols de transport més propers. 

- Ampliació dels canals de venda de títols del servei urbà: en 

determinats comerços, entitats financeres amb sistemes de venda 

automàtica, màquines auto expenedores en parades importants... Així es 

podria aconseguir que l’accés a la compra de títols multi viatge (un dels 

elements de fidelització) no sigui un obstacle per a la seva utilització. 

Aquesta ampliació cal entendre-la en la dimensió espacial (més punts de 
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venda) però també en la dimensió temporal (tots els dies a qualsevol 

hora). 

- Renovació de la flota: continuant amb la política, seguida en els darrers 

anys, de millora de l’accessibilitat dels vehicles en la seva renovació. 

Igualment, resulta imprescindible valorar la introducció de noves energies 

i noves motoritzacions menys contaminants a la flota d’autobusos, alhora 

que menys sorolloses.  

- Redisseny de la xarxa a mitjà termini: en un marc de funcionament real 

de xarxa integrada –tant física com tarifàriament- amb les noves 

infraestructures ferroviàries que properament entraran en servei i amb el 

desenvolupament urbà previst en aquest horitzó temporal de 5 anys. 

- Seguiment estret de la demanda del servei: per detectar noves 

necessitats. 

- Valoració d’eventuals modificacions de la xarxa: d’abast limitat i a curt 

termini. 

 

 Transport Públic Interurbà 

- Millora de la freqüència de pas: en les línies d’autobús interurbanes que 

uneixen Terrassa amb els municipis del seu àmbit d’influència directa. 

Especialment en els períodes punta (on el conflicte circulatori és màxim) 

caldria millora la freqüència del servei amb poblacions com Matadepera, 

Vacarisses, Sabadell, Viladecavalls o Ullastrell. 

- Millora de la connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona: 

actualment molt penalitzada per la necessitat de transbordament a Sant 

Cugat del Vallès entre les línies S1 i S2 dels FGC, o bé pel 

transbordament a Sabadell entre les línies R4 de Rodalies de Catalunya i 

S2 dels FGC. A l’espera del perllongament de la línia S1 a Sabadell, 

podria fer-se mitjançant una nova línia de bus d’alta freqüència a 

determinades hores del dia. 

- Acceleració de la construcció de les noves infraestructures 

ferroviàries aprovades al PDI: prolongació de les línies S1, amb 3 

noves estacions, i S2, amb 2 noves estacions, de la xarxa dels FGC. 
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- Estudi i posada en marxa de nous serveis: especialment en les 

relacions orbitals (cap als corredors de Martorell i Granollers). Ara que es 

comença a justificar la necessitat de la B-40 i de la utilització per als 

serveis de Rodalies de la branca el Papiol-Mollet, cal pensar en donar un 

cert paper al transport públic per carretera en aquestes relacions que 

trenquen l’esquema radial amb Barcelona.   

- Estudi de la viabilitat d’un sistema de transport d’infraestructura fixa 

i capacitat intermèdia entre Terrassa i Sabadell: atesa la importància 

dels fluxos de mobilitat entre ambdues ciutats, un sistema d’aquest tipus 

podria formar una cobertura territorial i una accessibilitat properes a les 

de l’autobús conservant una freqüència i una capacitat molt superiors. 

- Sistema de transport intermig entre l’autobús i el tramvia: ja que 

circula per plataforma reservada però té pneumàtics com els autobusos, 

fet que en un moment determinat dóna la possibilitat de desviar-se del 

seu recorregut. Aquest vehicle pot funcionar amb energia tèrmica o 

elèctrica. 

- Estudi de les connexions necessàries amb els sistemes de transport 

d’abast regional, nacional o internacional: com poden ser l’AVE o 

l’Aeroport del Prat. Cal poder assegurar una bona relació des de tots els 

punts de Terrassa amb la nova estació AVE de Sant Cugat, així com 

assegurar que la nova configuració del servei de Rodalies de Catalunya 

podrà donar un servei adequat a les necessitats de Terrassa en la relació 

amb l’estació AVE de Sagrera i amb l’Aeroport. 

- Optimització de les penetracions de les línies interurbanes 

d’autobús a Terrassa: mitjançant itineraris adequats i l’increment de 

parades per tal d’augmentar el grau de cobertura directa. 

- Millora de la connexió entre el servei interurbà per carretera i l’urbà: 

seleccionant amb cura els punts d’intercanvi més adients. Aquesta 

actuació resulta encara més adequada en el marc de la integració 

tarifària. 

- Millora de l’accessibilitat del servei interurbà nocturn: estudiant la 

possibilitat de realitzar alguna parada addicional al nucli de Terrassa, 

especialment a un punt tan important en l’activitat nocturna com és el 

Parc Vallès. 
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- Previsió d’aparcaments de dissuasió a les noves estacions 

ferroviàries: sempre que sigui possible. 

- Millora de l’estat físic dels elements de senyalització: de les parades 

de les línies interurbanes, moltes d’elles en estat deficient. 

- Millora de la informació a les parades: en molts casos inexistent. Les 

parades del sistema interurbà haurien d’actuar com a punt de 

transferència al sistema urbà, de forma que la informació que s’implantés 

hauria d’abastar la totalitat del sistema de transport de la ciutat. 

- Renovació del parc mòbil: del servei de transport interurbà per carretera 

adaptant-lo a les persones amb mobilitat reduïda i reduint-ne l’edat 

mitjana. 

- Millora de l’accessibilitat andana-tren: mitjançant una solució 

experimentada amb resultats positius com podria ser l’aixecament de part 

de l’andana per quedar al mateix nivell que la plataforma dels trens, 

sobretot per adaptar-se a la sèrie 447 de Renfe, però sempre tenint en 

compte que aquesta es va substituint progressivament per models ja 

adaptats com són els 449 o els Civia. 

- Millora de la informació relativa al transport interurbà: ja que, en 

general, resulta deficitària i de difícil accés. 

 

 Taxi 

- Incrementar la dotació de taxis accessibles: a persones amb mobilitat 

reduïda. 

- Millora de l’accessibilitat: de les parades de taxi properes a les 

estacions i a les principals parades tant de serveis urbans com 

interurbans d’autobús.  

- Millora de la informació disponible a les parades. 
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7.1.3. Circulació 

Per tal de materialitzar un model de mobilitat sostenible amb l’objectiu de millorar 

la qualitat ambiental i les condicions de seguretat viària, es proposa una jerarquia 

viària basada en l’aplicació dels principis de la moderació de la circulació. El 

model de circulació, que es pot veure a la Il·lustració 7-2, es basa en el sistema 

de distribució dels fluxos format per anelles i radis d’entrada i sortida. La resta de 

la xarxa, amb vies més reduïdes, funcionarà en zona 30. En certes zones 

residencials o escolars es proposa el tractament en carrers de prioritat invertida. 

Cal destacar que actualment la velocitat mitjana a la xarxa ja és inferior als 

30km/h, tot i que en certes vies, a la majoria de barris, i a certes hores la 

velocitat mitjana és notablement elevada, essent imprescindible la seva reducció 

per l’elevat volum de trànsit que han de suportar aquestes vies.  

Amb el nou model de mobilitat es pretén mantenir el mateix nivell actual de 

fluïdesa i capacitat, però amb mesures constructives puntuals que permetin 

augmentar les condicions de seguretat viària. 

En referència al parc de vehicles existent a la ciutat, i segons l’Informe de 

Conjuntura del 2012 (corresponent a l’any 2011), es pot apreciar com hi ha hagut 

una certa davallada, assimilable als temps de crisi actuals, que fa que el trànsit 

intern de la ciutat disminueixi lleugerament respecte anys anteriors.  

Així doncs, l’any 2011 el parc de vehicles de Terrassa el componen 130.722 

vehicles, 268 vehicles menys que els existents l’any 2010 (el decrement és, per 

tant, del 0,2%). Aquesta davallada del parc de vehicles suposa la represa, 

novament, de la dinàmica negativa que es començà a notar l’any 2008, amb una 

baixada dràstica en l’evolució creixent del parc (un creixement per dessota de 

l’1% que contrastava amb taxes de creixement anuals que entre 2000 i 2007 es 

situaven properes al 4%), i que es confirmà l’any 2009, any en el qual 

s’experimenta la segona disminució del parc en el que anava de dècada (amb un 

decreixement en el parc mòbil de la ciutat del 0,42%, que pràcticament 

multiplicava per 5 la davallada experimentada l’any 2000). 
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Il·lustració 7-2. Model de circulació de Terrassa. Font: PDM de Terrassa (any 2001). 

Només les motocicletes s’escapen d’aquesta dinàmica negativa, amb un 

creixement del 3,3% en el darrer any (més de 400 noves unitats), al tractar-se 

d’un mitjà de transport més còmode i econòmic dins la ciutat. Els turismes, per la 

seva banda, que representen un 71% del conjunt del parc mòbil motoritzat, són 

la tipologia de vehicle que aguanta millor aquesta dinàmica general de retrocés, 

amb una disminució inferior al 0,1%. Els camions, en canvi, que són un 10,9% 

del total del parc (les motocicletes són un 10,1%), han experimentat, per la seva 
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banda, un retrocés de l’1,8%, el major en nombre absolut de la totalitat de 

tipologies de vehicles considerades (una disminució de 266 unitats, pràcticament 

igualant la baixada absoluta del conjunt del parc). Això mostra l’estat de la 

situació econòmica actual, on un percentatge elevat d’empreses han deixat de 

donar servei, i per tant venen o desballesten els vehicles industrials que deixen 

d’utilitzar. 

 

7.1.4. Aparcament 

En el Pla d’Aparcaments es proposa que la ciutat de Terrassa disposi de la 

dotació necessària de places d’aparcament requerides per les activitats 

econòmiques i residencials . És per això que l’anàlisi dut a terme pel Sistema 

d’Informació Geogràfica, SIG, i el treball de camp corresponent han constatat un 

dèficit important de places d’aparcament a certes zones de la ciutat, tal i com es 

pot apreciar a la Il·lustració 7-3. El dèficit es presenta en dues principals 

tipologies: el de residents, que tendeix a donar-se principalment en període 

nocturn, i el de rotació, generat per la mobilitat, ja sigui obligada o no. 

Consegüentment es proposa la construcció de nous aparcaments de grans 

dimensions en diverses zones de la ciutat, alhora que es pretén millorar l’espai 

disponible per a l’aparcament existent. 

7.1.5. Transport Col·lectiu 

De 1990 ençà, i llevat d’algunes excepcions puntuals, la xarxa d’autobusos 

urbans de Terrassa (gestionada i explotada per l’empresa mixta Transports 

Municipals d’Egara, S.A.) ha vist incrementar el seu nombre de viatgers en un 

76,4%, en una evolució pràcticament constant que l’ha portat a transportar dels 

pràcticament 7 milions de viatgers anuals l’any 1990, als 12.242.083 viatgers 

l’any 201124. Tot i així, no deixa de ser cert que el transport públic en aquesta 

mobilitat té un pes poc significatiu, encara, en relació als modes privats, tal i com 

es pot apreciar a la Taula 7-3. 

                                                      
24

 Informe de conjuntura de Terrassa, any 2012. 
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Il·lustració 7-3. Zones amb dèficit d’aparcament. Font: PDM de Terrassa (any 2001). 

Repartiment Modal Total Mobilitat Interna Mobilitat Externa 

No Motoritzat 39,3% 50,3% 1,9% 
Motoritzat Privat 48,3% 9,8% 20,9% 
Motoritzat Públic 12,4% 39,9% 77,2% 

Taula 7-3. Ús dels modes de transport a Terrassa l’any 2005. Font: elaboració pròpia a partir de 
Informe de Conjuntura, 2007, i PFC Oriol Macarulla. 

Al municipi de Terrassa hi ha actualment un total de 14 línies d’autobús (9 a l’any 

90). D’aquestes, 12 són línies regulars, més una línia de transport nocturn que 

funciona divendres i dissabtes i una altra d’especial (“Mercadal setmanal de 
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Martí l’Humà – Can Parellada) que funciona únicament els dimecres de mercat. 

Les línies en qüestió són les següents: 

L1. Sant Llorenç – Hospital 

L2. Les Arenes – Rambla d’Ègara 

L3. La Maurina – La Grípia 

L4. Can Parellada - Ca n’Aurell (parades addicionals els caps de setmana) 

L5. Pla del Bon Aire – Can Trias 

L6. Can Tusell – La Cogullada (parades addicionals els dimecres de mercat) 

L7. Pla del Bon Aire – Can Jofresa 

L8. Avingudes (sentit antihorari) 

L9. Avingudes (sentit horari) 

L10. Les Fonts – Estació del Nord (inclou, en part, l’antiga L15, suprimida el març 

del 2012 per falta de viatgers) 

LH. Poble Nou – Hospital (Hospital Exprès; assimilable a l’antiga L11) 

L12. Can Gonteres – Can Palet de Vista Alegre 

L14. Can Parellada – Mercadal (Mercadal dels dimecres) 

L16. Avingudes (sentit horari, DNit) 

 

A la Il·lustració 7-4 es poden observar els recorreguts realitzats per cada una de 

les línies d’autobús municipals regulars. Es pot apreciar com la distribució i els 

recorreguts de les línies tenen com a objectiu que els diferents barris de la ciutat 

disposin d’una o més línies de transport amb connexió al centre de la ciutat i, 

com a mínim, un altre punt d’interès particular. Així s’assegura que amb un 

mínim de transbords es pugui arribar fàcilment a qualsevol punt de la ciutat. 

Igualment, es garanteix que en un temps inferior als 5 minuts caminant es pugui 

arribar a una parada. 

L’any 2011, amb un increment en el nombre d’usuaris de l’1,6% en relació a l’any 

anterior, es constata un notable alentiment en la progressió experimentada en 

els darrers anys. El guany de 196.625 nous viatges en relació a 2010 queda 

lluny dels més de 400 mil nous viatges que es varen produir aquell any, però 

també dels increments superiors als 300 mil viatges d’anys precedents. De fet, 

deixant de banda la davallada d’usuaris que es produí el 2005 (un decrement del 

0,9% en el número de viatgers transportats en relació amb el 2004), cal 

remuntar-se al 2002 per tal de trobar un increment anual inferior als 200 mil 

viatges. 
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Il·lustració 7-4. Plànol de les línies d’autobús municipals. Font: TMESA. 

Tot i així, aquest augment en la demanda segueix sobrepassant l’evolució 

seguida pel conjunt del transport urbà de competència municipal en d’altres 

ciutats de la segona corona metropolitana que, en el seu conjunt, ha 

experimentat un increment del 0,5% en el volum conjunt de passatgers 

transportats el 2011. En el cas de Sabadell, per exemple, l’evolució ha estat 

negativa, perdent un 1,1% de viatgers, una pèrdua major a la d’anys anteriors. 
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Il·lustració 7-5. Evolució en els últims anys del nombre anual de passatgers de les línies 
d’autobusos urbans de Terrassa. Font: Informe de Conjuntura de Terrassa, 2012. 

Referent a l’autocontenció mitjana del conjunt de districtes de la ciutat en relació 

únicament a la mobilitat intramunicipal que generen, entenent com a tal la 

capacitat de cada districte de retenir al seu interior els desplaçaments emesos, 

es situa en el 43,7% per al conjunt de la setmana, oscil·lant entre el 44m9% en 

dia feiner i el 38,7% en dissabte i dia festiu.  

 

Il·lustració 7-6. Principals fluxos de mobilitat intramunicipal, en milers de desplaçaments per 
setmana. Font: Informe de Conjuntura de Terrassa, 2012. 



 

72 
 

Cal tenir en consideració que el districte 1, és a dir el centre de la ciutat, 

representa un 12,5% del total de desplaçaments intramunicipals generats a 

Terrassa per part dels residents, amb 405.938 desplaçaments setmanals l’any 

2011. 

 

7.2. Zona d’estudi: Avinguda Jaume I 

En aquest cas l’Avinguda objecte d’estudi és l’Avinguda Jaume I. Es tracta d’un 

dels eixos viaris principals de Terrassa.  

 

Il·lustració 7-7. Avinguda Jaume I, vista des de Plaça de la Dona. Font: elaboració pròpia. 

Actualment és de dos sentits i disposa de dos carrils per banda i aparcament en 

gran part de la seva longitud. La mitjana inclou, des de l’any 2009, un carril bici 

segregat per banda, en el mateix sentit de circulació que la resta de carrils, i una 

rengla de palmeres. 

En certes zones, sobretot a la part alta de l’Avinguda i prop dels concessionaris, 

es disposen zones de càrrega i descàrrega. 

Es tracta d’una avinguda situada al nord-est de la ciutat, seguint una diagonal 

nord-oest sud-est, amb una longitud lleugerament inferior als 1000m. L’amplada 

de la mateixa, entre façanes, és d’uns 30m. Té un pendent ascendent en sentit 

nord d’un 1,8%, que arriba pràcticament al 4% a la part alta de l’avinguda25. 

                                                      
25

 Institut Cartogràfic de Catalunya. http://www.icc.cat/vissir3/ 

http://www.icc.cat/vissir3/
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Connecta amb la Carretera de Castellar [17 i 19], l’Avinguda Barcelona [18] i 

l’Avinguda 22 de Juliol [20] a l’extrem sud, a la Plaça de la Dona [16], i amb la 

Carretera de Matadepera [2 i 30], l’Avinguda Abat Marcet [31], la Rambla de 

Francesc Macià [3], al nord, a la Plaça de l’Aigua [1], tal i com es mostra a la 

Il·lustració 7-10. 

 

Il·lustració 7-8. Situació de l’Avinguda Jaume I dins la ciutat de Terrassa. Font: maps.google.es 

 

A la Il·lustració 7-8 es pot apreciar la situació de l’Avinguda Jaume I dins la ciutat 

de Terrassa, mentre que a la Il·lustració 7-9 es veuen les característiques 

generals de l’Avinguda, en una vista aèria.  

A la Il·lustració 7-10 es pot veure la disposició de totes les vies adjacents a 

l’Avinguda de Jaume I.  

Així, seguint l’Avinguda en sentit ascendent (sud-est a nord-oest), a la dreta es 

troben el carrer del Periodista Grané [15], el carrer del Pintor Huguet [14], el 

carrer de la Poetessa Caparà [13], el carrer Doctor Ferran [12], el carrer del 

Camí de Castellar [11], el carrer de Bartrina [10] i el carrer de Tarragona [9], el 

carrer Ample [8] i el carrer del Consell de Cent [7], el carrer de Roca i Roca [6], el 

carrer de l’Historiador Cardús [5] i el carrer de Manresa [4]. 
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Il·lustració 7-9. Avinguda Jaume I. Font: maps.google.es 

 

 

Il·lustració 7-10. Plànol de l’Avinguda Jaume I amb les vies adjacents numerades. Font: elaboració 
pròpia a partir de maps.google.es 
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En el mateix sentit ascendent, però al marge esquerre, es troben el carrer del 

Periodista Grané [21=15], el carrer del Pintor Huguet [22], el carrer Prat de la 

Riba [23], el carrer de Salmerón [24], el carrer Joan Artigues [25], el carrer de 

Bartrina [26=10], el carrer Ample [27=8], el carrer de Roca i Roca [28=6] i el 

carrer de l’Historiador Cardús [29=5].  

Així doncs, es pot apreciar com l’Avinguda Jaume I consta d’un total d’onze 

interseccions, que s’analitzaran a l’apartat 7.4. 

 

7.2.1. Transport col·lectiu 

Per l’Avinguda Jaume I hi passen un total de 3 línies de la Xarxa de Transports 

Municipals d’Egara: les línies L6 (Can Tusell – La Cogullada), L8 (Avingudes –

sentit antihorari-) i L9 (Avingudes –sentit horari-). La línia 8 recorre l’Avinguda en 

sentit ascendent des de la Plaça de la Dona fins la Plaça de l’Aigua, provinent de 

l’Avinguda de Barcelona, i continuant posteriorment per l’Avinguda d’Abat Marcet 

(Il·lustració 7-12). Des d’aquí enllaça amb l’Avinguda de Josep Tarradellas, 

continuant per la Rambla d’Ègara, on es troba l’estació Terrassa Rambla dels 

FGC, i l’estació d’autobusos. Travessant el barri del Segle XX arriba fins la zona 

esportiva de Can Jofresa, per dirigir-se posteriorment cap al Parc Vallès. Seguint 

l’Avinguda de les Glòries Catalanes, arriba a les dependències de la Policia 

Municipal, on passa de nou a l’Avinguda de Barcelona. 

En el cas de la línia 9, el recorregut és el mateix en la zona d’estudi, però en el 

sentit contrari (Il·lustració 7-13). 

En el cas de la línia 6, creua l’Avinguda Jaume I, tant en el seu recorregut cap al 

barri de Can Tusell, com en la seva tornada. En l’anada, creua l’Avinguda a 

l’alçada dels carrers Prat de la Riba i de la Poetessa Caperà. En el cas de la 

tornada però, provinent del carrer Ample, recorre uns 200m en el sentit 

descendent de l’Avinguda per continuar pel carrer de Salmerón (Il·lustració 7-11).  

El recorregut genèric que segueix aquesta línia, passa de la Plaça de Can Tusell, 

creuant la Rambla de Francesc Macià, fins al carrer Ample, que segueix fins 

topar-se amb l’Avinguda de Jaume I, que recorre uns metres per continuar pel 

carrer Salmerón, fins l’Avinguda Jacquard. 
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Il·lustració 7-11. Plànol de la línia L6 – Can Tusell – La Cogullada. Font: TMESA. 

Passat el pont de Vallparadís, gira al costat de la Mútua de Terrassa pujant pel 

carrer de Sant Antoni i el del Mas Adei, fins arribar a l’estació de Renfe al Parc 

del Nord. Continua per l’Avinguda del 22 de Juliol fins arribar a la Rambla 

d’Ègara, que segueix fins arribar als Jutjats, passant també per l’estació 

d’autobusos i l’estació Terrassa Rambla. En el seu retorn, passa inicialment per 

La Cogullada, per recuperar el pas per la Rambla i el Passeig 22 de Juliol, 

baixant pel carrer Nord i el carrer de la Societat fins la Mútua, passant per 

l’Avinguda Jacquard i retornant pel Carrer Prat de la Riba, fins arribar de nou a 

l’Avinguda Jaume I. Passant pels carrers de la Poetessa Caparà i del Periodista 

Grané arriba de nou al CAP Nord, i es dirigeix a la plaça de Can Tusell.  
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Il·lustració 7-12. Plànol de la línia L8 – Avingudes (sentit antihorari). Font: TMESA. 

Apart d’aquestes tres línies que discorren per l’Avinguda de Jaume I, cal prendre 

en consideració que per la Plaça de la Dona hi passen 3 línies addicionals. La 

línia 1 la creua en ambdós sentits, sempre seguint la carretera de Castellar. La 

línia 2 també discorre per la carretera de Castellar a la seva part Nord, però 

aleshores continua per l’Avinguda 22 de Juliol, també en ambdós sentits. 

Finalment, en el cas de la línia H, el seu recorregut segueix les Avingudes 22 de 

Juliol i de Barcelona, igualment en ambdós sentits, tal i com es pot apreciar a la 

Il·lustració 7-14. 

Totes les línies que discorren per les avingudes objecte d’aquest estudi disposen 

del 100% dels vehicles adaptats a discapacitats. 
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Il·lustració 7-13. Plànol de la línia L9 – Avingudes (sentit horari). Font: TMESA. 

 

Freqüències de pas dels autobusos 

En el cas de la línia 8 la freqüència de pas és d’uns 5-6 autobusos per hora, de 

forma contínua entre les 7h i les 22h. El servei és igualment ininterromput entre 

les 5h i les 23h, però de forma molt menys freqüent. 

En el cas de la línia 9 la freqüència de pas és igualment d’uns 5-6 autobusos per 

hora, de forma continuada entre les 7h i les 22h. De la mateixa forma, el servei 

és ininterromput entre les 5h i les 23h amb menor freqüència de pas. 
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Il·lustració 7-14. Línies i parades de transport públic a l’Avinguda Jaume I. Font: TMESA. 

Finalment, en el cas de la línia 6 la freqüència de pas és d’uns 2-3 autobusos per 

hora, entre les 6:20 i les 22h. 

HORARIS L8 

Parada 7:00   13:00   14:30   17:00   19:00   Retard 

Escola Oficial d'Idiomes 6:44  12:42  14:13  16:49  18:44   

Can Jofresa 6:44 0:00 12:42 0:00 14:13 0:00 16:49 0:00 18:44 0:00  

Pavelló 6:45 0:01 12:44 0:02 14:15 0:02 16:51 0:02 18:46 0:02 0:01 

Parc Vallès            

CAP Sud 6:47 0:02 12:45 0:01 14:16 0:01 16:52 0:01 18:48 0:02  

Sta. Eulàlia 6:49 0:02 12:48 0:03 14:19 0:03 16:55 0:03 18:50 0:02 0:01 

Glòries Catalanes 6:50 0:01 12:49 0:01 14:20 0:01 16:56 0:01 18:52 0:02 0:01 

Països Catalans 6:53 0:03 12:52 0:03 14:23 0:03 16:59 0:03 18:55 0:03  

Verge dels Socors 6:55 0:02 12:54 0:02 14:25 0:02 17:01 0:02 18:57 0:02  

Miquel Vives 6:56 0:01 12:56 0:02 14:26 0:01 17:02 0:01 18:58 0:01 0:01 

Pl. Catalunya 6:58 0:02 12:58 0:02 14:28 0:02 17:04 0:02 19:00 0:02  

Periodista Grané 7:00 0:02 13:00 0:02 14:30 0:02 17:06 0:02 19:02 0:02  

Camí de Castellar 7:01 0:01 13:02 0:02 14:31 0:01 17:07 0:01 19:04 0:02 0:01 

Francesc Macià 7:03 0:02 13:04 0:02 14:33 0:02 17:09 0:02 19:06 0:02  

Àrea Olímpica 7:05 0:02 13:06 0:02 14:35 0:02 17:11 0:02 19:08 0:02  

Ctra. Rellinars 7:06 0:01 13:07 0:01 14:36 0:01 17:13 0:02 19:09 0:01 0:01 

Emp. Eugènia 7:08 0:02 13:09 0:02 14:38 0:02 17:14 0:01 19:11 0:02  

Eugeni d'Ors 7:09 0:01 13:10 0:01 14:39 0:01 17:16 0:02 19:12 0:01 0:01 

Pl. Lluís Companys 7:10 0:01 13:11 0:01 14:40 0:01 17:17 0:01 19:13 0:01  
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Politècnic 7:12 0:02 13:13 0:02 14:42 0:02 17:19 0:02 19:15 0:02  

Ricard Camí 7:12 0:00 13:14 0:01 14:43 0:01 17:20 0:01 19:16 0:01 0:01 

Mercat 7:14 0:02 13:16 0:02 14:45 0:02 17:22 0:02 19:18 0:02  

Est. FGC 7:16 0:02 13:18 0:02 14:47 0:02 17:24 0:02 19:20 0:02  

Doré 7:17 0:01 13:19 0:01 14:48 0:01 17:25 0:01 19:21 0:01  

Autobusos Interurbans 7:17 0:00 13:20 0:01 14:49 0:01 17:26 0:01 19:22 0:01 0:01 

Joan Monpeó 7:19 0:02 13:22 0:02 14:51 0:02 17:28 0:02 19:25 0:03 0:01 

Segle XX 7:21 0:02 13:24 0:02 14:53 0:02 17:30 0:02 19:27 0:02  

Baldrich 7:22 0:01 13:25 0:01 14:54 0:01 17:31 0:01 19:28 0:01  

Escola Oficial d'Idiomes 7:30 0:08 13:33 0:08 15:02 0:08 17:41 0:10 19:37 0:09  

TOTAL RECORREGUT 0:46  0:51  0:49  0:52  0:53   

Taula 7-4. Horaris comercials línia L8. Font: elaboració pròpia a partir de TMESA. 

Es pot apreciar fàcilment a la Taula 7-4 com del total de 10 minuts de retard que 

pot arribar a acumular la línia L8 en hora punta, respecte a l’hora vall, 3 minuts 

corresponen a les Avingudes Jaume I i Abat Marcet, mostrant com una millora en 

aquestes podria suposar una considerable disminució en el retard del conjunt de 

la línia. 

HORARIS L9 

Parada 7:00  13:00  14:30  17:00  19:00  Retard 

Wilson 6:30 - 12:36 - 14:03 - 16:34 - 18:32 -  

Germà Joaquim 6:31 0:01 12:37 0:01 14:04 0:01 16:35 0:01 18:33 0:01  

CAP Sud 6:32 0:01 12:39 0:02 14:06 0:02 16:37 0:02 18:35 0:02 0:01 

Parc Vallès            

Pavelló 6:33 0:01 12:40 0:01 14:07 0:01 16:38 0:01 18:36 0:01  

Can Jofresa 6:34 0:01 12:41 0:01 14:08 0:01 16:39 0:01 18:37 0:01  

Badalona 6:35 0:01 12:42 0:01 14:09 0:01 16:40 0:01 18:38 0:01  

Navas 6:37 0:02 12:45 0:03 14:12 0:03 16:43 0:03 18:41 0:03 0:01 

Plaça s.XX 6:38 0:01 12:46 0:01 14:13 0:01 16:44 0:01 18:42 0:01  

Col·legi 6:40 0:02 12:48 0:02 14:15 0:02 16:46 0:02 18:44 0:02  

Doré 6:41 0:01 12:50 0:02 14:17 0:02 16:48 0:02 18:46 0:02 0:01 

Est. FGC 6:43 0:02 12:52 0:02 14:19 0:02 16:50 0:02 18:48 0:02  

Mercat 6:45 0:02 12:54 0:02 14:21 0:02 16:52 0:02 18:50 0:02  

Ricard Camí 6:48 0:03 12:57 0:03 14:24 0:03 16:55 0:03 18:53 0:03  

Politècnic 6:50 0:02 12:59 0:02 14:26 0:02 16:57 0:02 18:55 0:02  

Pl. Lluís Companys 6:51 0:01 13:00 0:01 14:27 0:01 16:58 0:01 18:56 0:01  

Eugeni d'Ors 6:53 0:02 13:02 0:02 14:29 0:02 17:00 0:02 18:58 0:02  

Emp. Eugènia 6:54 0:01 13:03 0:01 14:30 0:01 17:01 0:01 18:59 0:01  

Ctra. Rellinars 6:55 0:01 13:05 0:02 14:32 0:02 17:03 0:02 19:01 0:02 0:01 

Àrea Olímpica 6:57 0:02 13:07 0:02 14:34 0:02 17:05 0:02 19:03 0:02  
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Francesc Macià 7:00 0:03 13:10 0:03 14:37 0:03 17:08 0:03 19:06 0:03  

Camí de Castellar 7:01 0:01 13:11 0:01 14:38 0:01 17:09 0:01 19:07 0:01  

Periodista Grané 7:02 0:01 13:12 0:01 14:39 0:01 17:10 0:01 19:08 0:01  

Pl. Catalunya 7:05 0:03 13:15 0:03 14:42 0:03 17:13 0:03 19:11 0:03  

Miquel Vives 7:06 0:01 13:16 0:01 14:43 0:01 17:14 0:01 19:12 0:01  

Verge dels Socors 7:07 0:01 13:18 0:02 14:45 0:02 17:16 0:02 19:14 0:02 0:01 

Països Catalans 7:09 0:02 13:20 0:02 14:47 0:02 17:18 0:02 19:16 0:02  

Glòries Catalanes 7:11 0:02 13:22 0:02 14:49 0:02 17:20 0:02 19:18 0:02  

Pl. Can Palet 7:12 0:01 13:23 0:01 14:50 0:01 17:21 0:01 19:19 0:01  

Wilson 7:17 0:05 13:30 0:07 14:57 0:07 17:28 0:07 19:26 0:07  

TOTAL RECORREGUT 0:47  0:54  0:54  0:54  0:54   

Taula 7-5. Horaris comercials línia L9. Font: elaboració pròpia a partir de TMESA. 

En el cas de la línia L9 però, tal i com es pot veure a la Taula 7-5, el retard 

corresponent a les avingudes Abat Marcet i Jaume I és de només 1 minut, 

respecte al total de 5 minuts al llarg de tot el recorregut, de forma que resulta poc 

factible millorar els temps en hora punta respecte l’hora vall. 

HORARIS L6 

Parada 7:00  13:00  14:30  17:00  19:00  Retard 

NORD-SUD            

Can Tusell 6:51  12:53  14:21  16:51  18:45   

Xaloc 6:53 0:02 12:55 0:02 14:23 0:02 16:53 0:02 18:47 0:02  

Pintor Borrassà 6:54 0:01 12:57 0:02 14:24 0:01 16:55 0:02 18:49 0:02 0:01 

Provença 6:56 0:02 12:59 0:02 14:26 0:02 16:57 0:02 18:51 0:02  

Roca i Roca 6:58 0:02 13:01 0:02 14:28 0:02 16:59 0:02 18:53 0:02  

CAP Nord 7:00 0:02 13:03 0:02 14:30 0:02 17:01 0:02 18:55 0:02  

Dr. Ferran 7:01 0:01 13:05 0:02 14:32 0:02 17:03 0:02 18:57 0:02 0:01 

Camí de Castellar 7:02 0:01 13:06 0:01 14:33 0:01 17:05 0:02 18:58 0:01 0:01 

Escola d'Òptica 7:04 0:02 13:08 0:02 14:35 0:02 17:07 0:02 19:00 0:02  

Vallparadís Museus 7:05 0:01 13:09 0:01 14:36 0:01 17:08 0:01 19:01 0:01  

Cartoixa Vallparadís 7:06 0:01 13:10 0:01 14:37 0:01 17:09 0:01 19:02 0:01  

Dr. Robert 7:07 0:01 13:12 0:02 14:39 0:02 17:11 0:02 19:04 0:02 0:01 

Creu Gran 7:08 0:01 13:13 0:01 14:40 0:01 17:12 0:01 19:06 0:02 0:01 

Estació Nord 7:10 0:02 13:16 0:03 14:43 0:03 17:15 0:03 19:09 0:03 0:01 

Ctra. Rellinars 7:11 0:01 13:18 0:02 14:45 0:02 17:17 0:02 19:11 0:02 0:01 

Politècnic 7:14 0:03 13:22 0:04 14:48 0:03 17:21 0:04 19:15 0:04 0:01 

Ricard Camí 7:14 0:00 13:23 0:01 14:49 0:01 17:22 0:01 19:16 0:01 0:01 

Mercat 7:16 0:02 13:25 0:02 14:51 0:02 17:24 0:02 19:18 0:02  

Estació FGC 7:18 0:02 13:27 0:02 14:53 0:02 17:26 0:02 19:20 0:02  

Doré 7:19 0:01 13:28 0:01 14:54 0:01 17:27 0:01 19:21 0:01  
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Concili Egarenc 7:20 0:01 13:30 0:02 14:56 0:02 17:29 0:02 19:23 0:02 0:01 

Jutjats 7:22 0:02 13:32 0:02 14:58 0:02 17:31 0:02 19:25 0:02  

             

SUD-NORD            

Jutjats 6:52  12:28  13:56  16:26  18:19   

Joaquim Sagrera 6:54 0:02 12:30 0:02 13:58 0:02 16:28 0:02 18:21 0:02  

La Cogullada 6:55 0:01 12:32 0:02 14:00 0:02 16:30 0:02 18:23 0:02 0:01 

Concili Egarenc 6:57 0:02 12:34 0:02 14:02 0:02 16:32 0:02 18:25 0:02  

Doré  6:59 0:02 12:37 0:03 14:05 0:03 16:35 0:03 18:28 0:03 0:01 

Estació FGC 7:01 0:02 12:39 0:02 14:07 0:02 16:37 0:02 18:30 0:02  

Mercat 7:02 0:01 12:40 0:01 14:08 0:01 16:38 0:01 18:31 0:01  

Ricard Camí 7:05 0:03 12:43 0:03 14:11 0:03 16:41 0:03 18:34 0:03  

Politècnic 7:06 0:01 12:44 0:01 14:12 0:01 16:42 0:01 18:35 0:01  

Ctra. Rellinars 7:08 0:02 12:47 0:03 14:14 0:02 16:45 0:03 18:38 0:03 0:01 

Estació Nord 7:09 0:01 12:48 0:01 14:16 0:02 16:47 0:02 18:40 0:02 0:01 

St. Ignasi 7:10 0:01 12:50 0:02 14:17 0:01 16:49 0:02 18:42 0:02 0:01 

Creu Gran 7:11 0:01 12:51 0:01 14:18 0:01 16:50 0:01 18:43 0:01  

Dr. Robert 7:13 0:02 12:54 0:03 14:21 0:03 16:53 0:03 18:46 0:03 0:01 

Cartoixa Vallparadís 7:14 0:01 12:55 0:01 14:22 0:01 16:54 0:01 18:47 0:01  

Vallparadís Museus 7:15 0:01 12:57 0:02 14:23 0:01 16:55 0:01 18:49 0:02 0:01 

Escola d'Òptica 7:16 0:01 12:58 0:01 14:24 0:01 16:56 0:01 18:50 0:01  

Camí de Castellar 7:17 0:01 12:59 0:01 14:26 0:02 16:58 0:02 18:51 0:01 0:01 

Dr. Ferran 7:18 0:01 13:00 0:01 14:27 0:01 16:59 0:01 18:52 0:01  

CAP Nord 7:20 0:02 13:03 0:03 14:29 0:02 17:01 0:02 18:55 0:03 0:01 

Roca i Roca 7:21 0:01 13:04 0:01 14:30 0:01 17:02 0:01 18:56 0:01  

Provença 7:22 0:01 13:05 0:01 14:31 0:01 17:03 0:01 18:57 0:01  

Pintor Borrassà 7:23 0:01 13:06 0:01 14:32 0:01 17:04 0:01 18:58 0:01  

Xaloc 7:25 0:02 13:09 0:03 14:35 0:03 17:07 0:03 19:01 0:03 0:01 

Béjar 7:26 0:01 13:09 0:00 14:35 0:00 17:07 0:00 19:01 0:00  

Can Tusell 7:27 0:01 13:11 0:02 14:37 0:02 17:09 0:02 19:03 0:02 0:01 

TOTAL RECORREGUT 1:06  1:22  1:18  1:23  1:24   

Taula 7-6. Horaris comercials línia L6. Font: elaboració pròpia a partir de TMESA. 

Finalment, en el cas de la línia L6 (Taula 7-6), en el sentit de Can Tusell als 

Jutjats, el retard acumulat a l’Avinguda Jaume I és de 2 minuts, d’un total de 10, 

mentre que en el sentit invers és de únicament 1 minut d’un total d’11. Així, hi ha 

un cert marge de millora, al tractar-se d’un retard considerable en un espai petit, 

encara que cal prendre en consideració que es deurà principalment a l’existència 

dels semàfors, de forma que difícilment s’obtindrà cap gran millora sense variar 

la temporització dels mateixos.  
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Igualment, l’Ajuntament disposa d’informació referent a la velocitat comercial de 

cadascuna de les línies del Transport Metropolità de Terrassa, tal i com es pot 

veure a la Taula 7-7. 

Velocitat comercial [km/h] Hora Punta Hora Vall Total 

L1. Sant Llorenç - Hospital 13,1 15,4 14,0 

L2. Les Arenes - Rambla d'Ègara 11,8 13,3 13,0 

L3. La Grípia - La Maurina 10,0 12,5 12,4 

L4. Can Parellada - Ca n'Aurell 13,4 15,6 14,6 

L5. Pla del Bon Aire - Can Trias 11,4 12,7 12,1 

L6. Can Tusell - La Cogullada 11,1 11,8 11,6 

L7. Nord – Sud 10,5 11,7 11,3 

L8. Avingudes (antihorari) 12,2 13,9 13,0 

L9. Avingudes (horari) 10,9 12,8 11,4 

L10. Les Fonts 16,2 16,9 16,5 

LH. Poble Nou - Hospital 13,9 14,9 14,7 

Taula 7-7. Velocitats comercials de les línies de TMESA. Font: Ajuntament de Terrassa 

Es pot apreciar fàcilment com la línia L9 és la més lenta de tota la ciutat al cap 

del dia. La L6 es mou en valors molt similars als d’aquesta, mentre que la L8 és 

notablement més ràpida, tendint a un valor similar al de vàries de les altres línies. 

Així doncs, sobretot en el cas de la línia L9, hi ha un marge elevat per a la millora 

de la rapidesa del servei. En el cas de la línia L6 serà factible poca millora, al ser 

molt petita la part del seu recorregut que discorre per l’Avinguda de Jaume I. Tal i 

com es podrà apreciar, la velocitat de les línies L8 i L9 és notablement inferior a 

les avingudes de Jaume I i d’Abat Marcet que a la resta del recorregut de les 

mateixes. Consegüentment, una millora significativa en aquests trams 

comportarà una millora apreciable de les velocitats comercials de les línies en 

qüestió. 

Si bé les línies L1, L2 i LH discorren per la Plaça de la Dona, i consegüentment 

s’han considerat per a la simulació, no es mostren detalls de les mateixes en 

aquest apartat, al no afectar en cap moment el moviment a la xarxa simulada, al 

no haver-hi cap parada en aquesta zona. Així doncs, el seu comportament serà 

equivalent al de qualsevol altre vehicle en aquest tram. 
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7.3. Aforaments 

Òbviament, per a la correcta simulació de l’escenari actual i el posterior estudi 

d’implementació d’un carril bus resulta necessari obtenir una informació 

suficientment acurada sobre l’estat de la demanda actual i de la previsible a 

l’àrea d’estudi. 

L’Ajuntament de Terrassa va facilitar els IMD de les vies de la ciutat que, al llarg 

dels últims anys, han estat mesurades. Aquesta informació es troba resumida de 

forma visual en un arxiu en format .dwg (AutoCAD), on es disposa d’un mapa 

complet de les vies de la ciutat, amb indicacions dels noms corresponents, 

sentits de circulació, pintures a l’asfalt (línies contínues i discontínues, 

localització dels semàfors, percentatges de vehicles pesats), intensitats de 

circulació i percentatges de gir a les cruïlles, en segons quins casos. Aquest 

plànol és el que s’ha utilitzat com a base per permetre la correcta definició de la 

xarxa viària al programa de simulació Aimsun. 

Evidentment, tal i com s’aprecia a la Taula 7-8, al plànol no es disposa de la 

totalitat de la informació necessària per a la realització d’aquest estudi, ja que en 

alguns dels carrers no s’hi havia realitzat cap IMD. Igualment, es desconeix el 

percentatge d’intensitat a tenir en compte a les hores punta. Per aquest últim fet i 

tal i com es recomana a l’apartat 4.1, i com indica l’Ajuntament, es pren un valor 

d’un 10% de la IMD com a intensitat d’hora punta. 

Si bé la informació proporcionada per l’Ajuntament és útil, cal tenir en compte 

que no totes les mostres s’han pres al mateix temps, de forma que hi ha dades 

preses fa més de 10 anys, mentre que n’hi ha d’altres amb una antiguitat de pocs 

mesos. Així, es fa necessari fer actualitzacions dels valors en funció de criteris 

objectius per trobar factors de creixement que, d’alguna o altra forma, permetin 

tenir en compte la diferència entre el trànsit actual i el trànsit que hi havia en el 

moment de prendre les dades. El fet d’aplicar aquest factor no suposa una 

garantia de compliment a tots els carrers per un mateix any, degut a la 

naturalesa flexible del trànsit. En algun cas fins i tot existeix el problema d’un 

canvi de sentit o de canvi en el nombre de carrils.  

Així doncs s’afegeix una columna addicional a la taula d’aforaments, per a la 

representació dels valors actualitzats. En el cas de l’any 2008, s’ha fet una 

actualització del 90% per assolir el valor actualitzat. Pels anys 2006, 2007 i 2009 

es considera un valor del 95%, mentre que per la resta d’anys es manté el 

mateix valor. Els motius per aquestes dades es basen en que el volum de trànsit 
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era notablement més elevat en temps previs a l’entrada en recessió del país, 

però s’ha estabilitzat notablement des d’aleshores. 

Així doncs, un cop recollides i ordenades les dades disponibles, s’obté la Taula 

7-8, amb els aforaments extrets dels IMD per a totes les vies d’accés a 

l’Avinguda. Tot i així, degut precisament a la falta de dades més actualitzades, i a 

que el trànsit en general ha disminuït de forma considerable en els últims anys, 

es procedirà a mesurar els aforaments de forma manual per obtenir uns valors 

mínimament representatius de la situació actual. 

CARRER D’ENTRADA Numeració
26

  Any HP IMD HP IMD 
(10%) 

HP IMD (10%) 
Actualitzat 2013 

Carretera de Matadepera 2 2008 11500 1150 1035 

Rambla de Francesc Macià 3 2011 5500 550 550 

Carrer de l'Historiador Cardús 5 <2002 1650 165 165 

Carrer Ample 8 2011 5300 530 530 

Carrer de Tarragona 9 <2002 570 57 57 

Carrer del Camí de Castellar 11 N.D. N.D. N.D. 35 

Carrer Periodista Grané Nord 15 N.D. N.D. N.D. 380 

Carretera de Castellar Nord 17 2002 9200 920 920 

Carrer de Málaga 17' 2003 3450 345 345 

Avinguda de Barcelona 18 2011 10200 1020 1020 

Carretera de Castellar Sud 19 <2002 8063 806 806 

Avinguda 22 de Juliol 20 2005 10000 1000 1000 

Unió 22/07 a Castellar 20' 2003 450 45 45 

Carrer Periodista Grané Sud 21 N.D. N.D. N.D. 80 

Carrer Prat de la Riba 23 2011 5200 520 520 

Carrer de Bartrina 26 <2002 3000 300 300 

Carrer Roca i Roca 28 <2002 1000 100 100 

Avinguda Abat Marcet 31 2008 16000 1600 1440 

Taula 7-8. Aforaments de les vies d’accés a l’Avinguda de Jaume I, segons IMD (vehicles/h). Font: 
Elaboració pròpia partint d’informació de l’Ajuntament.  

Les dades dels aforaments propis són actuals, i es poden considerar més fidels a 

la realitat del 2013. Valgui dir que les dades preses en anys anteriors per 

l’Ajuntament no són, igualment, més que meres aproximacions, ja que es basen 

en valors obtinguts en comptatges de només un o dos dies de durada. 

Evidentment, les dades actuals que s’han pres tampoc seran especialment 

fidedignes amb la realitat, al no ser més que comptatges manuals a peu de 

carrer, procurant fer-les en hores similars a tots els carrers, i repetint-les amb 

                                                      
26

 Segons Il·lustració 7-10. 
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diferents intensitats de trànsit i diferents dies de la setmana (sempre en dies 

laborables), per procurar que s’ajustin mínimament a la pròpia realitat. 

Les mesures es van realitzar majoritàriament en períodes de 12 minuts (5 per 

hora), de forma que es produïen en cada cas un total de 8 cicles semafòrics de 

90s. Les mostres es van prendre de la forma indicada a continuació: 

- HNP (Hora No Punta), corresponent a les hores vall, entre les 15:15h i les 

15:45h, o a partir de les 22h. 

- HP (Hora Punta), als voltants de les 17h, en sortida de les escoles. 

- HPM (Hora Punta Màxima), entre les 18:15h i les 18:45h. 

Es va poder observar mitjançant mesures addicionals que el trànsit tant a 

primera hora del matí – de 8 a 9h – com a última – de 12:30 a 13h – era inferior 

al d’hora punta considerat, no sent tant representatius d’aquesta. Igualment, 

l’Hora Punta Màxima es correspon de forma relativament ajustada amb el 10% 

de la IMD indicada per l’Ajuntament. 

A la Taula 7-9 es poden observar les mesures obtingudes mitjançant els 

aforaments individuals de totes les vies d’entrada a l’Avinguda Jaume I. Es pot 

apreciar com s’han desglossat entre vehicles lleugers i vehicles pesats (a partir 

dels 3500kg de MMA). La relació entre aquests és majoritàriament de l’entorn del 

95% de vehicles lleugers i el 5% de pesats, presa igualment a partir dels 

comptatges manuals realitzats, tal i com es pot veure a la Taula 7-9. 

CARRER 
D’ENTRADA 

Nº HNP 
total 

HNP 
<3500 

HNP 
>3500 

HP 
total 

HP 
<3500 

HP 
>3500 

HPM 
total 

HPM 
<3500 

HPM 
>3500 

Carretera de 
Matadepera 

2 560 530 30 840 790 50 1160 1075 85 

Rambla de Francesc 
Macià 

3 265 255 10 400 365 35 595 540 55 

Carrer de 
l'Historiador Cardús 

5 50 50 0 115 115 0 155 145 10 

Carrer Ample 8 275 265 10 415 395 20 560 515 45 

Carrer de Tarragona 9 30 30 0 50 45 5 55 45 10 

Carrer del Camí de 
Castellar 

11 10 10 0 25 20 5 35 35 0 

Carrer Periodista 
Grané Nord 

15 180 170 10 340 320 20 380 360 20 

Carrer de Málaga 17' 180 165 15 270 250 20 345 320 25 

Carretera de 
Castellar Nord 

17 340 315 25 710 670 40 905 840 65 

Avinguda de 
Barcelona 

18 455 425 30 815 755 60 1080 1000 80 
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Carretera de 
Castellar 

19 395 370 25 675 630 45 855 790 65 

Avinguda 22 de 
Juliol 

20 530 500 30 825 755 70 960 885 75 

Unió 22/07 a 
Castellar 

20' 25 20 5 40 40 0 50 50 0 

Carrer Periodista 
Grané Sud 

21 35 35 0 70 70 0 81 76 5 

Carrer Prat de la 
Riba 

23 310 290 20 410 385 25 505 465 40 

Carrer de Bartrina 26 130 125 5 205 195 10 275 250 25 

Carrer Roca i Roca 28 75 70 5 100 95 5 110 105 5 

Avinguda Abat 
Marcet 

31 800 750 50 1200 1110 90 1580 1445 135 

Taula 7-9. Aforaments de les vies d’accés a l’Avinguda de Jaume I. Font: elaboració pròpia. 

A la Taula 7-10 es pot veure el percentatge de vehicles pesats que entren a 

l’Avinguda per cada una de les vies d’accés a la mateixa, respecte al total de 

vehicles que hi entren. Es pot apreciar com en la gran majoria de casos aquests 

valors es troben en l’entorn del 5 al 8%. Tot i així, alguns valors es queden o bé 

en un 0% o bé en un 20%, sigui per tractar-se de vies estretes o molt veïnals o 

per què el trànsit hi és baix i, consegüentment, pel simple fet de passar-hi un 

vehicle pesat el percentatge respecte al total que aquest vehicle representa és 

elevat. 

CARRER D’ENTRADA Nº % >3500 HNP % >3500 HP % >3500 HPM % >3500 IMD
27

 

Carretera de Matadepera 2 0,05 0,06 0,07 0,06 

Rambla de Francesc Macià 3 0,04 0,09 0,09 0,07 

Carrer de l'Historiador Cardús 5 0,00 0,00 0,06 0,02 

Carrer Ample 8 0,04 0,05 0,08 0,04 

Carrer de Tarragona 9 0,00 0,10 0,18 0,03 

Carrer del Camí de Castellar 11 0,00 0,20 0,00 0,07 

Carrer Periodista Grané Nord 15 0,06 0,06 0,05 0,04 

Carretera de Castellar Nord 17 0,07 0,06 0,07 0,07 

Carrer de Málaga 17' 0,08 0,07 0,07 0,08 

Avinguda de Barcelona 18 0,07 0,07 0,07 0,07 

Carretera de Castellar 19 0,06 0,07 0,08 0,07 

Avinguda 22 de Juliol 20 0,06 0,08 0,08 0,07 

Unió 22/07 a Castellar 20' 0,20 0,00 0,00 0,04 

Carrer Periodista Grané Sud 21 0,00 0,00 0,06 0,02 

Carrer Prat de la Riba 23 0,06 0,06 0,08 0,07 

Carrer de Bartrina 26 0,04 0,05 0,09 0,04 

                                                      
27

 Valors deduïts en funció de les dades parcials proporcionades per l’Ajuntament i en 
base a les dades preses en els comptatges manuals. 
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Carrer Roca i Roca 28 0,07 0,05 0,05 0,12 

Avinguda Abat Marcet 31 0,06 0,08 0,09 0,07 

Taula 7-10. Percentatge de vehicles pesats respecte als totals. Font: Elaboració pròpia. 

Tenint les mesures preses pel que fa als aforaments, es poden trobar certes 

relacions d’intensitats del trànsit entre elles, tal i com es pot veure a la Taula 

7-11. Habitualment la intensitat del trànsit en Hora No Punta és de l’entorn d’un 

50% de la indicada en la IMD, mentre que en Hora Punta es mou més en un 

80% i, en el cas de la d’Hora Punta Màxima, és d’un 95%-105%. 

CARRER D'ENTRADA Nº factor HNP factor HP factor HPM 

Carretera de Matadepera 2 0,49 0,73 1,01 

Rambla de Francesc Macià 3 0,48 0,73 1,08 

Carrer de l'Historiador Cardús 5 0,30 0,70 0,94 

Carrer Ample 8 0,52 0,78 1,06 

Carrer de Tarragona 9 0,53 0,88 0,96 

Carrer del Camí de Castellar 11 0,29 0,71 1,00 

Carrer Periodista Grané Nord 15 0,47 0,89 1,00 

Carretera de Castellar Nord 17 0,37 0,77 0,98 

Carrer de Málaga 17' 0,52 0,78 1,00 

Avinguda de Barcelona 18 0,45 0,80 1,06 

Carretera de Castellar 19 0,49 0,84 1,06 

Avinguda 22 de Juliol 20 0,53 0,83 0,96 

Unió 22/07 a Castellar 20' 0,56 0,89 1,11 

Carrer Periodista Grané Sud 21 0,43 0,86 1,00 

Carrer Prat de la Riba 23 0,60 0,79 0,97 

Carrer de Bartrina 26 0,43 0,68 0,92 

Carrer Roca i Roca 28 0,75 1,00 1,10 

Avinguda Abat Marcet 31 0,50 0,75 0,99 

CONJUNT  0,48 0,80 1,01 

Taula 7-11. Relacions d’intensitats de trànsit respecte a la IMD. Font: elaboració pròpia. 

 

7.4. Descripció de les interseccions 

En aquest apartat es procedirà a descriure cadascuna de les interseccions que hi 

ha a l’Avinguda de Jaume I, comentant-ne el tipus d’intersecció, possibilitats de 

circulació, regulacions semafòriques, passos de vianants, percentatges de gir, 

complexitats específiques... 
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Per a poder fer aquesta descripció de la forma més acurada possible s’han 

observat les cruïlles de forma individual i, en el cas de les temporitzacions 

semafòriques, han estat proporcionades per l’Ajuntament de Terrassa. Aquestes 

últimes dades es poden consultar a l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. dels 

Annexes, tot i que les dades bàsiques aplicades a la simulació de la circulació 

s’han comentat en aquest mateix apartat. 

A la Il·lustració 7-15 es poden veure marcades i numerades les interseccions de 

l’Avinguda, per poder localitzar-les millor i així poder-les descriure més 

eficientment. 

 

Il·lustració 7-15. Mapa de l’Avinguda Jaume I amb les interseccions corresponents numerades. 

 

7.4.1.  Plaça de la Dona 

La Plaça de la Dona és conformada per la intersecció, en forma de rotonda, de 

vàries de les vies més importants del nord-est de la ciutat. Així, hi conflueixen la 

Carretera de Castellar (17 i 19), l’Avinguda de Barcelona (18), el Passeig del 22 

de Juliol (20) i l’Avinguda de Jaume I, tal i com s’aprecia a la Il·lustració 7-16. 
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Totes aquestes vies són tant d’entrada com de sortida de la intersecció, i 

evidentment estan construïdes de forma que queden ben encarades amb el 

sentit corresponent a la rotonda, de tal forma que s’augmenta la fluïdesa del 

trànsit a la mateixa. Precisament per millorar aquesta fluïdesa existeixen vies 

laterals ràpides que permeten el pas directe entre la Carretera de Castellar i 

l’Avinguda de Jaume I, per una banda, i entre l’Avinguda de Jaume I i el Passeig 

del 22 de Juliol. En tots els casos, les vies d’entrada disposen de regulació 

mitjançant senyals de cediu el pas. A totes les entrades i sortides s’hi disposen 

passos de vianants, però sempre a una distància d’entre 10 i 30m de l’extrem de 

les mateixes, per facilitar el moviment dels vehicles i assegurar un mínim de 

visibilitat tant per part dels conductors com per part dels vianants. 

 

Il·lustració 7-16. Plànol de distribució del trànsit a la Plaça de la Dona. Elaboració pròpia. 

Sortida % 

Jaume I 24 
22 de Juliol 14 
Castellar sud 24 
Barcelona 27 
Castellar nord 21 
Castellar nord -> Jaume I 35 

Taula 7-12. Relació de destinacions dels vehicles a la Plaça de la Dona. Elaboració pròpia. 
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7.4.2. Periodista Grané 

El carrer del Periodista Grané (21=15) creua completament l’Avinguda de Jaume 

I, de forma perpendicular a la mateixa. En el cas de la part del carrer que prové 

del Passeig del 22 de Juliol, es disposa d’un únic carril, en sentit d’entrada a la 

intersecció. Aquesta secció disposa d’aparcament en ambdós costats (en bateria 

a l’esquerra i en fila a la dreta), i s’arriba a la intersecció amb un senyal de cediu 

el pas. En el cas de la part nord-oest del carrer del Periodista Grané, és de doble 

sentit de circulació, però amb capacitat d’aparcament de vehicles únicament en 

fila, a ambdues bandes. Es disposa de passos de vianants a totes les 

entrades/sortides de la intersecció. 

 

Il·lustració 7-17. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer del Periodista Grané. 
Elaboració pròpia 

 

Entrada Sortida % 

Jaume I sud
28

 Jaume I sud 80 

Jaume I sud Plaça oest 20 

Jaume I nord Jaume I nord 80 

Jaume I nord Plaça est 20 

                                                      
28

 Jaume I sud equival a sentit sud; Jaume I nord equival a sentit nord; Plaça est equival 
a sector de la plaça situat a l’est, etc. 
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Plaça est Periodista Grané nord 91 

Plaça est Plaça nord 9 

Plaça nord Plaça oest 87,5 

Plaça nord Jaume I nord 12,5 

Plaça sud Jaume I sud 87,5 

Plaça sud Plaça est 12,5 

Periodista Grané sud Plaça sud 100 

Periodista Grané nord Plaça nord 100 

Taula 7-13. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer del Periodista 
Grané. Elaboració pròpia. 

A la Taula 7-13 es pot apreciar com només un de cada cinc vehicles que circula 

per l’Avinguda de Jaume I canvia de via a l’arribar a la intersecció. La gran 

majoria dels vehicles que, pujant per l’Avinguda, surten de la mateixa, es 

dirigeixen al carrer del Periodista Grané, sent un nombre molt reduït els que 

donen la volta sencera a la rotonda per incorporar-se al sentit contrari de 

l’Avinguda. Dels vehicles que s’incorporen a la rotonda des del sentit sud de 

l’Avinguda, la gran majoria es dirigeix també al carrer del Periodista Grané, 

quedant algun vehicle que també fa un canvi de sentit. Dels vehicles, però, 

provinents de la secció sud del carrer del Periodista Grané, la major part 

s’incorpora al sentit sud de circulació de l’Avinguda. 

 

7.4.3. Pintor Huguet 

Els carrers del Pintor Huguet (14) i de l’Escultor Armengol (22), tot i 

hipotèticament creuar l’Avinguda de Jaume I, físicament no ho fan, al trobar-se 

separats per la mitjana de l’Avinguda. En ambdós casos es tracta de carrers de 

sortida de la intersecció, i no d’entrada. Així doncs, circulant per l’Avinguda de 

Jaume I en sentit sud, es tindrà la possibilitat de girar cap al carrer de l’Escultor 

Armengol, però en el cas de circular per l’Avinguda de Jaume I en sentit nord, es 

podrà girar cap al carrer del Pintor Huguet, tal i com es pot apreciar a la 

Il·lustració 7-18. 
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Il·lustració 7-18. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer del Pintor Huguet / 
Escultor Armengol. Elaboració pròpia. 

Com es mostra a la Taula 7-14, el percentatge de vehicles que gira per sortir de 

l’Avinguda de Jaume I és petit, sia cap al carrer del Pintor Huguet sia cap al de 

l’Escultor Armengol. Com a la resta de carrers de l’entorn, això és degut a que 

només deixen l’Avinguda de Jaume I els vehicles que es mouen pels barris 

annexos, mentre els que es dirigeixen a d’altres punts de la ciutat es mantenen a 

la pròpia Avinguda. 

Entrada Sortida % 

Jaume I nord Pintor Huguet 15 

Jaume I nord Jaume I nord 85 

Jaume I sud Jaume I sud 90 

Jaume I sud Escultor Armengol 10 

Taula 7-14. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer del Pintor Huguet. 
Elaboració pròpia. 

 

7.4.4. Prat de la Riba / Poetessa Caparà / Dr. Ferran 

Aquesta intersecció amb l’Avinguda de Jaume I té el carrer de Prat de la Riba 

(23) com a entrada i els carrers de la Poetessa Caparà (13) i Dr. Ferran (12) com 

a sortida. Es tracta, doncs, d’una cruïlla amb una certa complexitat. El carrer de 

Prat de la Riba és de dos carrils, considerant que un d’ells inclou una parada 

d’autobús a l’extrem de la cruïlla. Els carrers de sortida, en canvi, són d’un únic 

carril i tot i compartir intersecció estan distanciats entre sí uns metres, per facilitar 
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l’entrada als mateixos tot considerant que el de la Poetessa Caparà és 

perpendicular a l’Avinguda, mentre que el del Dr. Ferran forma un angle de 45º 

amb la mateixa. La intersecció es troba regulada de forma semafòrica. 

Els vehicles provinents del carrer Prat de la Riba es poden dirigir a l’Avinguda de 

Jaume I, sigui en sentit nord sigui en sentit sud, al carrer de la Poetessa Caparà 

o al carrer del Dr. Ferran. Els vehicles que circulin per l’Avinguda en sentit nord 

poden continuar per aquesta mateixa via o bé dirigir-se als carrers de la 

Poetessa Caparà o del Dr. Ferran, mentre que els vehicles que circulin en sentit 

sud no podran canviar de via. Hi ha passos de zebra a totes les entrades i 

sortides de la intersecció, regulats també de forma semafòrica. 

 

Il·lustració 7-19. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb els carrers Prat de la Riba, 
Poetessa Caparà i Dr. Ferran. Elaboració pròpia. 

Es pot apreciar a la Taula 7-15 com la major part dels vehicles que es dirigeixen 

en sentit nord per l’Avinguda de Jaume I es manté en aquesta via, principalment 

degut a que és la forma més ràpida d’arribar al nord de la ciutat. Tant el carrer de 

la Poetessa Caparà com el de Dr. Ferran són carrers que utilitzen els veïns de la 

zona, però que no ofereixen cap avantatge real per als desplaçaments fins a 

Matadepera, o cap al nord-oest de la ciutat. 

La quantitat de vehicles que pujant pel carrer de Prat de la Riba passa a baixar 

per l’Avinguda de Jaume I és reduït, ja que fer aquest moviment podria implicar 

tornar al punt d’origen, tractant-se així d’un recorregut innecessari. Així doncs, i 

per les mateixes raons abans esmentades, la major part dels vehicles es dirigirà 

en sentit nord per l’Avinguda de Jaume I. 
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Entrada Sortida % 

Jaume I nord Jaume I nord 83 

Jaume I nord Poetessa Caparà 6 

Jaume I nord Dr Ferran 11 

Prat de la Riba  Jaume I sud 13 

Prat de la Riba  Jaume I nord 58 

Prat de la Riba Poetessa Caparà 15 

Prat de la Riba Dr Ferran 14 

Jaume I sud Jaume I sud 100 

Taula 7-15. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb els carrers Prat de la Riba, 
Poetessa Caparà i Dr. Ferran. Elaboració pròpia. 

 

7.4.5. Salmerón 

La intersecció del carrer de Salmerón (24) amb l’Avinguda de Jaume I és de 

sortida, de tal forma que els vehicles provinents de l’Avinguda tant poden 

continuar circulant per la mateixa com desviar-se cap al carrer de Salmerón. En 

aquest cas es disposa un pas de vianants a l’entrada del carrer de Salmerón, 

desplaçat uns metres dins del carrer per permetre una distància de seguretat 

suficient per a que els vehicles puguin aturar-se, alhora que obviant que l’entrada 

és molt més ample que el carrer en sí.  

 

Il·lustració 7-20. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer de Salmerón. 
Elaboració pròpia. 
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A la Taula 7-16 es pot apreciar com el percentatge de vehicles que giren a la 

intersecció dirigint-se al carrer de Salmerón és relativament elevat, al tractar-se 

d’un carrer que porta directament al Passeig del 22 de Juliol. A més a més, 

acaba duent fins a l’Avinguda de Jacquard. D’altra forma el recorregut alternatiu 

seria notablement més llarg. Cal prendre en consideració, però, que al ser un 

carrer regulat de forma semafòrica en ambdues cruïlles, la quantitat de vehicles 

que l’utilitzin és menor que si no hi hagués aquests semàfors.  

Sortida % 

Jaume I sud 80 

Salmerón 20 

Taula 7-16. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer de Salmerón. 
Elaboració pròpia. 

Addicionalment, cal pensar que el carrer Salmerón és una via de dimensions 

suficients com per a que l’arribin a utilitzar autobusos com són els de la línia L6. 

 

7.4.6. Camí de Castellar 

Aquesta intersecció suposa la unió del carrer del Camí de Castellar (11) amb 

l’Avinguda de Jaume I. La totalitat del trànsit circulant pel carrer del Camí de 

Castellar es traspassa a l’Avinguda de Jaume I, en sentit nord.  

 

Il·lustració 7-21. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer del Camí de 
Castellar. Elaboració pròpia. 

Cal considerar que, en el tram entre aquesta intersecció i la corresponent al 

carrer de Bartrina, es troba una parada d’autobús al carril dret, ocupant tota la 

llargada entre les interseccions. Antigament en aquesta zona hi havia un tercer 
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carril reservat a aquesta parada (i igualment per a la corresponent al sentit 

contrari de l’Avinguda), tot i que es va suprimir en virtut de tenir una parada més 

àmplia per als passatgers i permetre una més fàcil reincorporació dels autobusos 

al flux de trànsit. Aquesta cruïlla està regulada únicament mitjançant un “cediu el 

pas”. Només es disposa un pas de vianants al carrer del Camí de Castellar, a 

tocar de la intersecció. 

 

7.4.7. Bartrina / Camí de Castellar 

Es tracta d’una intersecció d’una certa complexitat, degut a que es té el carrer de 

Bartrina (26=10) que creua l’Avinguda de Jaume I d’oest a est però, 

addicionalment, es té també el carrer del Camí de Castellar (25), que surt de la 

mateixa cruïlla. La regulació de la intersecció es fa de forma semafòrica, i hi ha 

passos de vianants a tots els carrers. Immediatament al sud d’aquesta 

intersecció es troben dues parades d’autobusos urbans, una per sentit. 

 

Il·lustració 7-22. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb els carrers de Bartrina i del 
Camí de Castellar. Elaboració pròpia. 

Entrant a la intersecció des del carrer de Bartrina, es pot continuar pel mateix 

carrer, o bé continuar per l’Avinguda de Jaume I, tant en l’un com en l’altre sentit, 

o pel carrer del Camí de Castellar. Si es recorre l’Avinguda en sentit ascendent, 

es pot continuar així o bé girar cap al carrer de Bartrina mentre que, si es recorre 

en sentit descendent, o bé es continua així o bé es pot fer una incorporació al 

carrer del Camí de Castellar. 
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Tal i com es pot apreciar a la Taula 7-17, la proporció de vehicles que 

ascendeixen per l’Avinguda de Jaume I i que posteriorment es desvien cap al 

carrer de Bartrina és molt baix, ja que la majoria de vehicles que vulguin dirigir-se 

cap al nord-est ho farà des de la intersecció immediatament al sud, amb els 

carrers del Dr Ferran i de la Poetessa Caparà. D’aquesta forma es poden 

estalviar una intersecció regulada per semàfors. Igualment, és reduïda la 

quantitat de vehicles que giren cap al carrer del Camí de Castellar, al tractar-se 

d’una via dissenyada expressament (juntament amb el carrer de Joan Artigues) 

per suportar poc volum de trànsit, fent així que es desviï pel carrer de Salmerón, 

uns metres més avall, per on passen també els autobusos de la línia L6 dels 

Transports Municipals d’Ègara i que igualment desemboca al Passeig del 22 de 

Juliol. 

Entrada Sortida % 

Jaume I nord Jaume I nord 96 

Jaume I nord Bartrina 4 

Bartrina Camí de Castellar 9 

Bartrina Jaume I sud 39 

Bartrina  Bartrina 33 

Bartrina Jaume I nord 19 

Jaume I sud Jaume I sud 94 

Jaume I sud Camí de Castellar 6 

Taula 7-17. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb els carrers de Bartrina i del 
Camí de Castellar. Elaboració pròpia. 

 

7.4.8. Ample 

El carrer Ample (8=27) creua l’Avinguda de Jaume I d’est a oest. Disposa d’un 

únic carril, i aparcament per ambdues bandes. És una intersecció senyalitzada 

també de forma semafòrica. S’inclou també la cruïlla formada pel carrer Ample 

(8) amb el carrer del Consell de Cent (7), ja que les dades de la IMD 

proporcionades per l’Ajuntament es refereixen a la secció del carrer Ample 

aigües amunt d’aquesta cruïlla. D’aquesta forma, es contempla la baixada en la 

intensitat a partir d’aquest punt. Cal tenir en compte que la unió entre el carrer 

Ample (8) i l’Avinguda de Jaume I és molt oberta, degut a la geometria de les 

illes de cases de la zona. Això implica que en l’espai restant es disposa d’un 

aparcament per a 5 cotxes, apart d’espai per a motocicletes. Precisament aquest 

espai notable, juntament amb el fet que uns metres avall, a la intersecció amb el 
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carrer de Roca i Roca, hi ha un pas de zebra, ha portat a no col·locar-ne cap al 

costat sud de la cruïlla. A la resta de punts de la intersecció però, sí que hi ha 

pas de vianants. 

 

Il·lustració 7-23. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer Ample. Elaboració 
pròpia. 

Com es pot apreciar a la Il·lustració 7-23, des del carrer Ample es pot creuar 

l’Avinguda i continuar per mateix carrer, o bé dirigir-se en sentit nord o sud per 

l’Avinguda. En el sentit sud d’aquesta, existeix l’opció de girar cap al carrer 

Ample, mentre que la totalitat del trànsit ascendent ha de continuar per la 

mateixa via. 

Entrada Sortida % 

Ample Jaume I nord 18 

Ample Jaume I sud 38 

Ample  Ample 44 

pre-Ample Ample 95 

pre-Ample Consell de Cent 5 

Jaume I sud Jaume I sud 95 

Jaume I sud Ample 5 

Taula 7-18. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer Ample. Elaboració 
pròpia. 

A la Taula 7-18 es pot apreciar com són pocs els vehicles que agafen el carrer 

del Consell de Cent des del carrer Ample, degut al caràcter veïnal d’aquesta 

secció del carrer, així com són pocs els que, baixant per l’Avinguda, giren per 
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agafar el carrer Ample, ja que si vénen des de la Plaça de l’Aigua, els haurà estat 

més ràpid baixar directament per la carretera de Matadepera (30) per incorporar-

se al carrer Ample en un punt més avançat.. 

 

7.4.9. Roca i Roca 

Aquesta intersecció està formada per l’Avinguda de Jaume I i el carrer de Roca i 

Roca (6=28). Es tracta d’una intersecció senyalitzada de forma semafòrica, de tal 

forma que quan els semàfors per a vehicles es troben en verd, també s’hi troben 

els de vianants al carrer de Roca i Roca, i viceversa. En el cas dels semàfors per 

a la circulació de bicicletes, es troben verds de la mateixa forma que els de 

l’Avinguda (de forma intermitent quan els dels vehicles motoritzats es troben en 

taronja), amb el gir cap al carrer de Roca i Roca amb cediu el pas a la resta de 

vehicles. Quan està en vermell no se’n permet el pas ni el gir.  

 

Il·lustració 7-24. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer de Roca i Roca. 
Elaboració pròpia. 

Des del carrer de Roca i Roca existeix la possibilitat de continuar pel mateix 

carrer o bé d’incorporar-se a l’Avinguda de Jaume I, sigui en sentit nord o sud. 

Ara bé, des de l’Avinguda, en sentit nord, es pot girar per agafar el carrer de 

Roca i Roca (en cas d’estar circulant pel carril dret, i respectant la prioritat 

semafòrica per als vianants), però no en cas de trobar-se circulant en sentit sud. 
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Entrada Sortida % 

Jaume I sentit nord Jaume I sentit nord 95 

Jaume I sentit nord Roca i Roca 5 

Jaume I sentit sud Jaume I sentit sud 100 

Roca i Roca Jaume I sentit nord 22 

Roca i Roca Jaume I sentit sud 37 

Roca i Roca Roca i Roca 41 

Taula 7-19. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer de Roca i Roca. 
Elaboració pròpia. 

Es pot apreciar com el percentatge de vehicles que, pujant per l’Avinguda de 

Jaume I, giren cap al carrer de Roca i Roca és baix. En el cas dels vehicles 

provinents del carrer de Roca i Roca, de forma similar es dirigeixen a l’est i al 

sud, mentre que la proporció que continua en sentit nord per l’Avinguda de 

Jaume I és notablement més baixa, ja que aquest gir implica fer volta respecte a 

d’altres possibles recorreguts. 

 

7.4.10. Historiador Cardús 

La intersecció amb el Carrer de l’Historiador Cardús és aquella formada pel propi 

Carrer de l’Historiador Cardús (5) amb l’Avinguda de Jaume I. 

 

Il·lustració 7-25. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer de l’Historiador 
Cardús. Elaboració pròpia. 
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Aquesta cruïlla està senyalitzada mitjançant un cediu el pas, degut a la seva 

bona visibilitat al disposar de xamfrà, de forma que no impedeixen la visibilitat els 

vehicles que pugui haver-hi aparcats a l’Avinguda de Jaume I. 

Els vehicles provinents del carrer de l’Historiador Cardús estan obligats a dirigir-

se a l’Avinguda de Jaume I, en sentit nord. D’aquesta forma, considerant la poca 

afluència de trànsit provinent d’aquest carrer, i que la Plaça de l’Aigua es troba a 

escassos metres cap al nord, es simplifica la cruïlla sense perjudicar la 

necessitat de poder dirigir-se en sentit Sud per l’Avinguda de Jaume I. 

 

7.4.11. Autonomia 

La intersecció amb el carrer Autonomia (29) és tal que els vehicles provinents de 

l’Avinguda Jaume I poden o bé seguir circulant per la mateixa via, o bé desviar-

se cap al carrer Autonomia.  

Sortida % 

Avinguda Jaume I 99 

Carrer Autonomia 1 

Taula 7-20. Relació de destinacions dels vehicles a la intersecció amb el carrer Autonomia. 
Elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 7-26. Plànol de distribució del trànsit a la intersecció amb el carrer Autonomia. 
Elaboració pròpia. 

El trànsit en aquesta secció del carrer és pràcticament nul, limitant-se als veïns 

que entren o surten dels seus aparcaments, degut principalment a que al final de 
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la secció hi ha una intersecció amb la carretera de Matadepera sud (30), de 

forma que resulta més directe arribar a aquest punt des de la mateixa carretera 

que no pas passant inicialment per l’avinguda de Jaume I i posteriorment pel 

carrer Autonomia. Les mesures necessàries per determinar els valors indicats a 

la Taula 7-20 s’han pres mitjançant comptatges manuals. 

 

7.4.12. Plaça de l’Aigua 

Aquesta intersecció és una rotonda de dos carrils per la circulació on hi 

concorren la carretera de Matadepera, tant per la part nord (2) com la sud (30), la 

Rambla de Francesc Macià (3), el carrer Manresa (4), la pròpia Avinguda Jaume 

I i l’Avinguda Abat Marcet (31). 

La geometria d’aquesta rotonda fa que els accessos i sortides de la mateixa 

siguin a velocitat reduïda. Addicionalment, disposa d’un carril exterior segregat 

específic per a la circulació de bicicletes, entre la zona de vianants i una zona 

enjardinada. La presència d’aquest carril bici, juntament amb la preferència que 

es va voler donar en la remodelació de la plaça als vianants, implica que els 

carrils per a vehicles siguin més estrets i amb angles menys favorables a la 

incorporació i sortida de la mateixa i, consegüentment, de velocitat molt 

moderada. La distribució de la rotonda es pot veure a la Il·lustració 7-27. 

Sortida % 

 Carretera Matadepera Nord 23 

Avinguda Jaume I 25 

Rambla Francesc Macià 11 

Avinguda Abat Marcet 25 

Carrer Manresa 4 

Carretera Matadepera Sud 12 

Taula 7-21. Relació de destinacions dels vehicles de la Plaça de l’Aigua. Elaboració pròpia. 

Evidentment, tractant-se d’una rotonda, els vehicles que circulen per l’interior de 

la mateixa tenen preferència de pas sobre els que procuren entrar-hi, i sempre 

tindran preferència per sortir-ne els que es trobin al seu carril extern. Per 

procurar evitar en part la congestió d’aquesta rotonda es disposa d’un carril 

directe entre la Rambla de Francesc Macià i la part nord de la carretera de 

Matadepera. Igualment, hi ha un carril directe entre l’Avinguda de Jaume I i el 

carrer de Manresa. En aquest cas, amb una intensitat de trànsit minsa, serveix 

per evitar que els vehicles que vulguin fer aquest recorregut hagin de donar la 
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volta sencera a la rotonda, ja que d’altra forma no hi hauria espai suficient per 

maniobrar. No hi ha carrils directes addicionals per falta d’espai. 

Les vies d’entrada a la intersecció són la carretera de Manresa (nord), les 

avingudes de Jaume I i d’Abat Marcet i la Rambla de Francesc Macià. Les vies 

de sortida són, addicionalment, la carretera de Matadepera (sud) i el carrer 

Manresa. Els valors dels percentatges de sortides es mostren a la Taula 7-21. 

 

Il·lustració 7-27. Plànol de distribució del trànsit a la Plaça de l’Aigua. Elaboració pròpia. 

Com a singularitat es té que el carrer Manresa és de preferència per als 

vianants, i en la seva part inicial a la sortida de la rotonda és de plataforma única. 

Igualment, en el cas de les avingudes de Jaume I i d’Abat Marcet i la carretera 

de Matadepera (Nord), la part inicial del carril extern de sortida de la rotonda és 

reservat per als autobusos, facilitant així la incorporació dels mateixos a les vies 

corresponents i a les parades més properes. En el cas de l’Avinguda de Jaume I 

les parades es troben pràcticament a la intersecció. 
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8. SIMULACIÓ DEL TRÀNSIT 

En aquest apartat de l’estudi s’explicaran els diversos passos realitzats per a dur 

a terme la simulació, comentant-ne certs aspectes i característiques inicials i, 

finalment, s’estudiaran un per un tant l’escenari actual com els diferents 

escenaris plantejats com a ser susceptibles d’implementació. Per a això 

s’utilitzarà el programari Aimsun 6.1, l’eina de simulació i d’anàlisi del trànsit 

descrita a l’apartat 6.5, en la seva versió de caire microscòpic. 

A cadascun dels diferents escenaris plantejats s’explicaran les característiques, 

resultats de la simulació i aspectes importants a prendre en consideració per a 

facilitar la tasca de valorar la viabilitat del projecte. 

 

8.1. Característiques 

8.1.1. Elaboració de la xarxa viària 

Primerament resulta imprescindible elaborar la geometria de la xarxa viària al 

simulador de la forma més fidel possible a la realitat, sigui referent a la distribució 

dels carrers, com a la geometria intrínseca dels mateixos (pendent, número de 

carrils, sentit, amplada, etc.). El programa permet importar imatges de diversos 

formats, fent factible crear la xarxa viària sobre una imatge corresponent amb la 

realitat. Així, seria possible importar una imatge obtinguda, per exemple, de 

Google Maps, però en aquest cas es va poder obtenir el conjunt de la xarxa 

viària egarenca en format AutoCAD, cedit per l’Ajuntament de Terrassa. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostra la part de l’arxiu 

CAD cedit per l’Ajuntament que resulta d’interès per aquest estudi. Aquesta és la 

que s’ha utilitzat com a base per crear l’escenari i la xarxa viària al programa de 

simulació. Es tracta d’un arxiu que mostra de forma acurada l’amplada i la 

longitud de cada una de les seccions de les vies, el sentit de les mateixes, si 

disposen de regulació semafòrica, o de senyalització horitzontal. Igualment, 

aquest mateix arxiu és on es resumeix la informació de fluxos i girs de què 

disposa l’Ajuntament, visible a l’apartat 7.4. 
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Il·lustració 8-1. Fragment del plànol CAD de la xarxa viària de Terrassa. Font: Ajuntament de 
Terrassa. 

La Il·lustració 8-3 mostra com s’han respectat les característiques mostrades al 

plànol CAD cedit per l’Ajuntament per a la creació del model de simulació. 
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Il·lustració 8-2. Model de la xarxa viària dissenyat en Aimsun. Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 8-3. Model de la xarxa viària dissenyat en Aimsun, sobre la base de l’arxiu CAD facilitat 
per l’Ajuntament. Elaboració pròpia. 

 

8.1.2. Elaboració de l’entorn 2D 

La xarxa viària es pot complementar amb detalls reals de la zona en qüestió, per 

procurar assolir una major semblança amb la realitat. Així, el programa permet 

representar gràficament tot tipus de característiques de l’entorn, com poden ser 



 

109 
 

voreres, zones enjardinades, mitjanes, carrils bici o els mateixos edificis, tant en 

dues com en tres dimensions, de forma simplificada. 

 

Il·lustració 8-4. Plaça de la Dona. Es mostren zones enjardinades, voreres, carrils bici i edificis en 
diferents colors. A la dreta queden representades les vies de la línia R4 de RENFE. Font: 

elaboració pròpia. 

 

8.1.3. Paràmetres del model 

Les característiques dels vehicles, així com les dels seus conductors, poden 

variar depenent de l’àmbit territorial, social o estacional. Es pot dir, intuïtivament, 

que no circularan els mateixos vehicles per una zona de muntanya i una zona 

costera en la mateixa època de l’any, així com que el comportament dels 

conductors diferirà segons es tracti d’un dia feiner o d’un dia de cap de setmana 

o festiu. També cal destacar altres factors individuals de cada conductor, com 

sexe, edat, discapacitats, motivacions o entrenament, entre d’altres. 

Així doncs, i segons la informació i coneixements que es tinguin de la zona 

d’estudi, cal ajustar tants paràmetres com sigui possible per tal d’apropar tant 

com es pugui la simulació a la realitat. En aquest cas, i amb les possibilitats que 

ofereix el programa, els paràmetres principals a tenir en compte són: 

- Característiques de les vies de la xarxa viària de l’àrea d’estudi: tipus de 

via, velocitat màxima permesa, sentits de circulació, interseccions, 

nombre de carrils, capacitat de la via, restriccions, etc.  
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- Característiques dels vehicles: tipus, longitud, amplada, velocitat màxima, 

acceleració, desacceleració, etc. 

- Localització de les interseccions amb regulació semafòrica. 

- Itineraris de les diferents línies de transport públic. 

 

8.1.4. Paràmetres de les vies 

Existeixen diversos tipus de via, ja siguin carrers, carreteres, autovies... El 

programa disposa de diverses tipologies amb característiques predefinides: 

- Pedestrian Road – Carrer amb prioritat per a vianants. 

- Signalised Street – Carrer senyalitzat. 

- Street – Carrer. 

- Arterial – Avinguda. 

- Roundabout – Rotonda. 

- Urban Road – Carretera Urbana. 

- Road – Carretera. 

- On/Off Ramp – Reampes d’accés/sortida d’altres vies 

- Freeway – Autovia/Autopista. 

- Ringroad – Circumval·lació. 

Per a la creació d’aquesta simulació, s’han utilitzat tres d’aquestes tipologies, 

en funció de les vies a què s’apliquessin, i s’han modificat per a complir amb 

les normatives espanyoles i les característiques específiques de cada via: 

- Avinguda: en referència bàsicament a l’Avinguda de Jaume I, objecte 

d’estudi, però també a la Carretera de Castellar, l’Avinguda de Barcelona, 

el Passeig del 22 de Juliol, la Rambla de Francesc Macià, la Carretera de 

Matadepera i l’Avinguda d’Abat Marcet. Les característiques principals 

d’aquest tipus de via es poden veure a la Il·lustració 8-6. 

- Rotonda: tant a la plaça de l’Aigua com a la plaça de la Dona (Il·lustració 

8-7). 

- Carrer amb prioritat per a vianants: a l’entrada del carrer Manresa, tant 

des de la Plaça de l’Aigua com des de l’avinguda de Jaume I (Il·lustració 

8-8). 

- Carrer: a tota la resta de les vies contemplades (Il·lustració 8-9). 
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A les properes figures es mostren les característiques bàsiques de cadascun 

dels tipus de via en qüestió. Cal prendre en consideració els següents detalls: 

Distància de zona 1 representa la distància recorreguda, en segons, des del final 

de la zona 1 fins al següent punt de gir, equivalent al final de la secció on s’està 

circulant actualment. 

Distància de zona 2 representa la distància recorreguda, en segons, des del final 

de la zona 2 fins al següent punt de gir, equivalent al final de la secció on s’està 

circulant actualment. 

Velocitat al Yellow Box és aquella velocitat mínima que ha de dur un vehicle dins 

d’una intersecció, evitant així que pugui quedar aturat dins la mateixa, obstruint 

el pas a d’altres vehicles. 

 

Il·lustració 8-5. Paràmetres de distància en una secció. Font: Aimsun Users Manual. 
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Il·lustració 8-6. Característiques de la via tipus Avinguda. Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun. 

 

Il·lustració 8-7. Característiques de la via tipus Rotonda. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-8. Característiques de la via tipus Carrer Peatonal. Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun. 

 

Il·lustració 8-9. Característiques de la via tipus Carrer. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun 
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A la part inferior de les finestres anteriors, es pot apreciar la longitud del tram en 

qüestió, el seu pendent i la cota de cadascuna de les puntes del tram (cal sumar-

li 300m per obtenir la cota respecte el nivell del mar). 

 

8.1.5. Paràmetres dels vehicles 

Igualment, es fa imprescindible la definició d’altres paràmetres bàsics com són 

els tipus de vehicles considerats en la simulació, els seus comportaments i 

interaccions a la xarxa viària. A continuació s’exposen els diferents paràmetres 

que el programa permet modificar. Els paràmetres bàsics en qüestió són, 

adaptats a la normativa espanyola29: 

- Longitud màxima: és de 12m per a vehicles rígids, amb l’excepció dels 

autobusos que poden ser de fins a 15m. En el cas d’autobusos articulats, 

la longitud màxima autoritzada és de 18,75m. Es coneixen les dimensions 

dels autobusos de TMESA, que són de 12m i 18m, respectivament. 

- Amplada màxima: és de 2,55m per a tots els vehicles a excepció dels 

condicionats, que poden arribar als 2,60m. En el cas dels vehicles 

pesants s’ajusten les seves dimensions a aquests valors màxims. 

- Velocitat màxima: de 50km/h a totes les vies, al tractar-se d’un entorn 

urbà. 

- Acceleració màxima: es prenen com a valors de referència els donats per 

defecte pel simulador, d’1,5m/s2 en el cas dels cotxes i d’1m/s2 en el cas 

dels vehicles pesats. 

- Desacceleració normal: es prenen com a valors de referència els donats 

per defecte pel simulador, sent de 4,0m/s2 en el cas de vehicles lleugers, 

d’3,5m/s2 en el cas de vehicles pesats per a mercaderies, i de 2,0m/s2 en 

el cas d’autobusos, per procurar mantenir la comoditat dels viatgers. 

- Desacceleració màxima: es consideren els valors màxims en condicions 

òptimes de frens, pneumàtics i paviment, de 7,0m/s2, i per a condicions 

                                                      
29

 Les dades sobre dimensions bàsiques dels vehicles es troben al Reglamento General 
de Vehículos, publicat al RD 2822/1998. Les dades referents a temps de reacció, 
acceleracions i intervals són valors orientatius extrets dels apunt de l’assignatura 
d’Enginyeria del Transport. 
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estàndard un valor de 6,0m/s2 en el cas de vehicles lleugers i de 5,0m/s2 

en el cas d’autobusos i altres vehicles pesants. 

- Acceptació del límit de velocitat: és el grau en què el conductor 

sobrepassarà els límits preestablerts de velocitat. Es considerarà un 

factor de 1.1, seguint les indicacions donades a l’apartat 4.2, per al 

percentil 85. 

- Distància mínima entre vehicles: generalment produïda quan els vehicles 

estan aturats, sent d’entre 1 i 1,5m, en funció de les condicions del trànsit 

i del tipus de vehicle precedent. 

- Temps de “cediu el pas”: representa el temps que ha de passar en un cas 

de “cediu el pas” o de Stop abans que el conductor s’impacienti i deixi de 

respectar els marges de seguretat establerts. S’utilitzen els valors donats 

pel propi programa. 

- Acceptació de guiatge: mostra la probabilitat que un vehicle segueixi o no 

una recomanació, com pot ser un senyal de missatge variable, recorregut 

recomanat, canvi de velocitat, i es troba comprès entre 0 i 1. En aquest 

estudi no es disposa d’instruccions sobre el guiatge de vehicles. 

- Factor de sensibilitat: en referència a la component de desacceleració 

d’un vehicle, el vehicle que circuli darrere ha d’estimar la desacceleració 

del que el precedeix. Es considera que el vehicle posterior sempre 

frenarà lleugerament més que l’anterior, segons un factor lleugerament 

superior a 1. 

- Interval mínim de temps entre vehicles: considerat inexistent, ja que al 

tractar-se d’una via urbana amb interseccions semaforitzades, hi haurà 

cues i aturades que donarien problemes de compatibilitat. 

- Temps de reacció: els temps de reacció d’un conductor davant d’un 

esdeveniment depèn de molts factors, però generalment es mou en el 

rang dels 0,5 a 1s. Es considerarà un valor estàndard de 0,75s. 

- Temps de reacció en aturada: el temps de reacció quan el vehicle està 

aturat i ha d’arrancar és notablement més elevat amb un valor d’1,35s, ja 

que resulta més fàcil que el conductor estigui distret. 
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A la Il·lustració 8-10 es poden apreciar els temps de reacció que s’han considerat 

per als conductors de qualsevol tipus de vehicle, i que es compleixen en la 

totalitat dels casos. 

 

Il·lustració 8-10. Temps de reacció dels conductors, aplicable a tots els tipus de vehicles de la 
simulació. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 
Il·lustració 8-11. Característiques bàsiques dels vehicles tipus cotxe. Font: elaboració pròpia 

mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-12. Característiques bàsiques dels vehicles tipus camió. Font: elaboració pròpia 

mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-13. Característiques bàsiques dels vehicles tipus autobús. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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A les Il·lustració 8-11 a Il·lustració 8-13 es mostren les característiques físiques 

dels vehicles que s’han utilitzat en la simulació. 

Tots els autobusos no-articulats de TMESA que circulen per l’Avinguda de 

Jaume I són de 12m de llargada i 2,5m d’amplada. En el cas dels autobusos 

articulats, totes les característiques són idèntiques a les de qualsevol altre bus, 

però considerant que la seva longitud és, igualment en el cas de TMESA, de 

18m30.  

 

8.1.6. Generació de la Demanda de Trànsit 

Com a element final per a poder dur a terme la simulació, resulta imprescindible 

definir el flux de vehicles que circularà per la xarxa viària, així com el pla de 

transport públic assignat. Per a realitzar-ho es disposa de dues opcions: 

8.1.6.1. Assignació de Matrius Origen/Destí (O/D) 

En aquest cas, es creen una sèrie de nodes, o centroides, d’entrada i de sortida 

de la xarxa, indicant el nombre de vehicles que, entrant per un centroide concret, 

sortiran per un altre també especificat. El recorregut que seguiran els vehicles en 

qüestió es determina mitjançant una assignació de camins introduïda per l’usuari 

o, en el seu defecte, seguint el camí més curt i ràpid disponible entre aquells dos 

punts. 

8.1.6.2. Assignació d’Estats de Trànsit 

Mitjançant aquest sistema, s’indica el flux a cada una de les vies d’entrada a 

l’escenari, alhora que s’indica el percentatge del flux que es desvia en cada 

direcció en una intersecció.  

Aquest últim serà el sistema utilitzat, al ser aquesta la informació de la qual 

disposa l’Ajuntament de Terrassa. No es tracta d’informació completa, però sí 

molt més àmplia que la que es podria aconseguir d’altra forma. Tractant-se d’una 

secció de la xarxa viària amb moltes entrades i sortides, s’acabaria disposant 

d’una matriu de 30x30, excessiva considerant que no es disposa de dades 

adequades. La informació utilitzada es troba als apartats 7.3 d’Aforaments i 7.4 

de Descripció de les interseccions. 

                                                      
30

 Fitxes tècniques dels models Man Lion’s City (els més habituals a les línies L8 i L9) 
consultades a www.mantruckandbus.com. 
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Il·lustració 8-14. Exemple d’assignació de fluxos d’entrada. Cada color suposa una entrada al 
sistema. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-15. Exemple d’assignació de percentatges de gir. Cada color suposa les possibilitats 
de gir en una intersecció, per una entrada determinada. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Un cop introduïts els estats de trànsit per als fluxos de vehicles (tant pel que fa a 

vehicles lleugers com a vehicles pesants), resta crear els plans de transport 
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públic de totes les línies que discorren per la zona d’estudi. En aquest cas 

s’indiquen els punts d’entrada i de sortida dels vehicles a la xarxa objecte 

d’estudi, i també els recorreguts exactes que fan. Les línies en qüestió són les 

referenciades a l’apartat 7.2.1 de Transport Col·lectiu. 

La localització de les diverses parades d’autobús que es troben a l’Avinguda de 

Jaume I es mostra a les il·lustracions 8-15 a 8-18. 

 

Il·lustració 8-16. Parades d’autobús 
Periodista Grané, L8 i L9. Font: elaboració 

pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-17. Parades d’Autobús Camí de 
Castellar, L8 i L9 (descendent també per a 

L6). Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun.

 

Il·lustració 8-18. Parada d’autobús Camí de 
Castellar, L6 ascendent. Font: elaboració 

pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-19. Parades d’autobús de 
Francesc Macià, L8 i L9. Font: elaboració 

pròpia mitjançant Aimsun. 



Ja definits els horaris de les línies d’autobús de TMESA, es determina que els 

temps típics de parada seran de 20s, amb un marge d’error de ± 10s, tal i com 

s’ha observat que es correspon de forma adequada a la realitat. 

Aimsun no permet anomenar les parades, pel que a la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. es mostra la correspondència entre els noms de les 

mateixes i la numeració que els assigna el programa. 

A la Il·lustració 8-20 es pot apreciar un detall de com s’indiquen els horaris que 

ha de complir, aproximadament, un autobús, tant pel que fa a l’hora de passada 

com als temps d’aturada. Cal tenir en compte que per simplificar la simulació 

s’ha considerat que aquesta s’inicia sempre a les 00:00h del dia i, 

consegüentment, s’han adaptat els horaris d’autobús (corresponents a hora 

punta màxima, hora punta o hora no punta) a les 00:00h del dia. Es pot apreciar 

igualment com s’ha considerat un temps estàndard de parada del bus de 20s, 

amb un marge d’error de ±10s, al no haver-hi cap parada d’espera en cas que el 

bus vagi d’hora, per mantenir l’horari establert. 

 

Il·lustració 8-20. Exemple d’assignació dels horaris d’autobús i temps d’espera a les parades. Font: 
elaboració pròpia a partir de TMESA. 
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8.1.7. Generació de la Demanda de Vianants 

Per a la realització d’una simulació el més ajustada possible a la realitat, es fa 

necessari contemplar la fricció del trànsit rodat amb el trànsit de vianants. Per a 

això es disposa del mode Legion per a la representació dels mateixos. El seu 

funcionament és molt similar al de les Matrius O/D dels vehicles, però prenent en 

consideració que on abans es definien vies de circulació ara es defineixen àrees 

de moviment, unides entre si mitjançant els passos de vianants. Fora d’aquestes 

àrees els vianants tenen el moviment restringit, no permetent-se que hi caminin. 

Desafortunadament però, degut a que la versió d’Aimsun disponible a l’Escola és 

una versió de demostració, i a que l’escenari a simular és de grans dimensions, 

no resulta factible simular el moviment dels vianants conjuntament amb el dels 

vehicles. Això es deu a que el programa es mostra incapaç de dur a terme la 

simulació amb el hardware disponible, sent només capaç de simular petites 

zones del conjunt. Tot i així, en els casos en què només es simula una petita 

part, la simulació en sí pot tardar tranquil·lament 50 vegades més que sense la 

simulació de vianants, fent totalment inassolible la seva representació. 

 

8.2. Estudi d’alternatives 

Ara que ja s’ha definit l’escenari base, es pot començar a simular les diverses 

alternatives plantejades, que permetin extreure conclusions oportunes pel que fa 

a la viabilitat o no del projecte. Així, es farà ús dels resultats particulars de cada 

escenari particular simulat que el programa genera, utilitzant els tres tipus de 

demanda preestablerts: Hora No Punta (HNP), Hora Punta (HP) i Hora Punta 

Màxima (HPM). Les dades més rellevants es mostren a la memòria. 

Primerament, s’analitzen els resultats referents al transport públic, com poden 

ser la velocitat comercial de les línies d’autobús, els temps totals de viatge i de 

demora, el nombre d’aturades, el percentatge de temps d’aturada i de demora... 

Addicionalment, s’analitzen aspectes generals del flux de vehicles com són la 

densitat, la velocitat o la demora global i, de forma molt més localitzada, les 

interaccions més destacables en punts crítics que afecten a l’adequat 

funcionament de la circulació, com poden ser les longituds màximes i els temps 

de cua que es produeixen com a conseqüència de la pròpia naturalesa de la 

xarxa viària i la demanda de trànsit existent. 
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8.2.1. Situació actual 

L’escenari corresponent a la situació actual és el més important de simular, ja 

que un bon disseny de la geometria de la xarxa viària, semaforitzacions  i altres 

característiques faran que la simulació es pugui assimilar correctament i de la 

forma més exacta a la situació real. Només d’aquesta forma es podrà utilitzar 

com a referència per a poder comparar les possibles millores obtingudes 

mitjançant la implantació d’un carril bus a l’Avinguda. 

 

Il·lustració 8-21. Plaça de l’Aigua en l’estat actual. Es pot apreciar com l’Avinguda de Jaume I, 
l’Avinguda d’Abat Marcet i la Carretera de Matadepera disposen d’un petit tram de carril bus a la 

sortida de la plaça. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Dit això, l’escenari s’ha realitzat de forma que les seves característiques siguin 

com les de la realitat actual. Pel que fa a zones amb carril bus, actualment 

l’avinguda de Jaume I disposa d’una petita secció a la sortida de la Plaça de 

l’Aigua i fins a la parada de Francesc Macià en sentit Plaça de la Dona. La resta 

de l’avinguda es troba lliure de carrils bus. 

Els resultats proporcionats pel programa, referents al servei de transport públic, 

es poden trobar a les taules mostrades a continuació, per cadascuna de les 

línies d’autobús que passen per l’avinguda de Jaume I. 
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L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 9,68 9,84 6,62 
Nº aturades 1,00 1,33 1,00 
Temps de viatge [min] 1,06 1,09 1,47 
Temps aturada [%] 70,90 71,02 78,84 
Temps demora [%] 79,11 79,20 84,79 

Taula 8-1. Resultats obtinguts de la simulació de la situació actual per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,08 7,83 6,13 
Nº aturades 3,00 3,67 4,00 
Temps de viatge [min] 2,35 3,13 3,79 
Temps aturada [%] 63,38 72,07 75,21 
Temps demora [%] 76,67 82,84 86,47 

Taula 8-2. Resultats obtinguts de la simulació de la situació actual per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

La línia L6 únicament creua l’avinguda de Jaume I, recorrent-la parcialment quan 

els busos es dirigeixen en sentit sud, cap als Jutjats. Així doncs, les possibles 

variacions són més degudes al trànsit que hi pugui haver en d’altres carrers que 

no pas en la pròpia avinguda i, sobretot, del moment en què arribi l’autobús al 

semàfor corresponent d’entrada a l’avinguda. Tot i així, es pot apreciar com la 

disminució de la velocitat comercial en el tram d’estudi és més considerable en 

sentit Jutjats, ja que ha de recórrer 200m dins l’avinguda. Igualment, es pot 

apreciar com en sentit Can Tusell la diferència de temps en el recorregut marcat 

és amb prou feines de mig minut, mentre que en sentit Jutjats s’aproxima al 

minut i mig. 

En ambdós casos s’aprecia un notable augment en el temps de cada aturada, tot 

i que el nombre d’aturades pràcticament es manté. Això demostra com el temps 

en què els autobusos es troben aturats als semàfors és més elevat, degut a la 

major congestió del sistema. 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,92 14,35 11,87 
Nº aturades 5,33 6,40 8,60 
Temps de viatge [min] 5,01 5,58 6,97 
Temps aturada [%] 54,01 55,83 63,44 
Temps demora [%] 67,15 70,80 76,41 

Taula 8-3. Resultats obtinguts de la simulació de la situació actual per la línia L8 Avingudes (s/ 
antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

En el cas de la línia L8, es pot apreciar com hi ha una baixada d’un 25% de la 

velocitat mitja de circulació a la zona d’estudi, amb un augment del 60% en el 
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nombre de parades realitzades. Això implica que el temps de viatge es pot 

acabar allargant en 2 minuts, simplement com a conseqüència del major trànsit 

en hora punta.  

L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 17,94 16,56 16,05 
Nº aturades 5,50 5,80 7,20 
Temps de viatge [min] 4,41 4,77 4,92 
Temps aturada [%] 43,97 53,19 51,56 
Temps demora [%] 63,04 66,46 67,72 

Taula 8-4. Resultats obtinguts de la simulació de la situació actual per la línia L9 Avingudes (s/ 
horari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Pel que fa a la línia L9 la disminució en la velocitat comercial amb un creixement 

considerable del trànsit es queda en un 10%, amb un augment en el temps de 

viatge de mig minut aproximadament, tot i produir-se dues parades més en tot el 

recorregut. 

Comparant ambdues línies, L8 i L9, es pot apreciar com les diferències 

provocades per la variació del trànsit són més accentuades a la L8, en part pel 

major temps necessari en l’arrencada, degut a que la L8 segueix el sentit 

ascendent de l’avinguda, mentre que la L9 segueix el sentit descendent. Així, el 

temps d’aturada sempre serà major per a la L8. 

 

Il·lustració 8-22. Mostra de les cues que es produeixen a l’Avinguda de Jaume I. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 

Es pot veure com hi ha un augment mig de 3 aturades en el cas de la L8, i de 2 

en el cas de la L9. Són degudes a la necessitat, al ser el trànsit més intens, 
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d’aturar-se a l’entrada de les rotondes (quan, havent-hi poc trànsit, sovint no cal 

aturar-s’hi), o a que esporàdicament hi hagi una cua prou llarga a una intersecció 

semaforitzada, de tal forma que pot ser necessari aturar-se a l’arribar a la cua, 

però també al principi de la mateixa, havent hagut d’esperar un cicle semafòric 

complet. 

Igualment es pot apreciar com el temps de demora és notablement elevat per a 

totes les línies i independentment del trànsit que hi hagi. Això posa en evidència 

la necessitat d’establir un adequat sistema de sincronització entre els autobusos i 

la regulació semafòrica, que doni preferència al pas dels mateixos. Si bé és cert 

que s’han fet proves pilot per a la implantació d’aquest sistema a la ciutat de 

Terrassa, no s’ha aconseguit sincronitzar-lo encara de forma eficient. 

A la Taula 8-5 es mostren els resultats globals obtinguts de la simulació, 

referents al conjunt de la circulació a la zona d’estudi, i no únicament en 

referència als autobusos. Les dades donades serviran igualment com a base per 

poder realitzar una comparativa amb les diferents alternatives proposades, de 

forma àmplia amb el conjunt de vehicles privats i de transport públic. 

GLOBAL HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.549 7.361 8.923 

Densitat [veh/km] 11,66 23,98 40,77 

Velocitat [km/h] 30,14 26,50 24,08 

Temps de demora [%] 49,96 58,72 65,74 

Taula 8-5. Resultats globals de la circulació en la situació actual de l’avinguda. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 

Es pot apreciar la variació de quatre característiques bàsiques que defineixen el 

trànsit a la zona. Així doncs, es pot veure com a mida que augmenta la demanda 

de trànsit (el flux) de la zona d’estudi, també n’augmenta la densitat i el temps de 

demora, degut a la major congestió, alhora que baixa la velocitat mitja dels 

vehicles que hi circulen. Cal tenir en compte que una bona part de la demora 

considerada és deguda a que (i a diferència dels autobusos) molts dels vehicles 

entren per la xarxa secundària de l’estudi, és a dir, per carrers de menys 

importància que les avingudes. Això porta a que hagin d’esperar en les 

interseccions semaforitzades, o en les regulades mitjançant “cediu el pas”, fent 

augmentar notablement el valor de la demora. 

Per ajudar en la comprensió del que passa en aquesta situació, es tenen les 

il·lustracionsIl·lustració 8-23 aIl·lustració 8-28, on es mostra de forma gràfica la 
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distància recorreguda per cada un dels autobusos de cada una de les línies en 

funció del temps que fa que han entrat al sistema. Les línies blaves representen 

el moviment dels autobusos en condicions ideals, sense la fricció de la resta del 

trànsit i de les interseccions. Les seccions horitzontals d’aquestes línies 

corresponen al temps en què els autobusos es troben aturats a una parada. En 

el cas de les línies negres, representen el moviment real dels autobusos, el que 

s’ha simulat, i que per tant mostra les condicions del trànsit que els envolta. Es 

mostren els gràfics per totes les línies que passen per l’Avinguda de Jaume I en 

condicions de trànsit corresponents a l’Hora Punta Màxima (HPM), i per a les 

línies que recorren l’Avinguda d’extrem a extrem també en condicions d’Hora 

Punta (HP). 

 

Il·lustració 8-23. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 en sentit Can Tusell, en horari HPM. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-24. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 en sentit Jutjats, en horari HPM. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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En el cas de la L6 en sentit Can Tusell es pot apreciar com les condicions de 

trànsit elevat no l’afecten, de tal forma que segueix pràcticament de forma 

calcada el moviment que tindria en cas de circulació lliure. El segon autobús 

entra al sistema abans del que li correspondria, degut al marge d’error considerat 

per la circulació en trams anteriors. No hi ha parades de regulació temporal 

pròximes, pel que és factible que l’autobús vagi lleugerament avançat respecte al 

seu horari. Igualment però, es pot apreciar que ha d’esperar al semàfor que li 

dóna entrada a l’avinguda de Jaume I (secció horitzontal de la gràfica no 

corresponent a una parada d’autobús), de tal forma que acaba recuperant el seu 

horari. 

En el cas de la mateixa L6, però en sentit Jutjats, es mostra de forma més 

notable la interacció amb semàfors i amb la congestió que hi ha a l’Avinguda, al 

tenir més seccions de baixa velocitat, fent que el retard sigui major. Igualment, 

en el cas del segon autobús es veu com ha entrat al sistema ja amb cert retard, 

de les seccions anterios. 

 

Il·lustració 8-25. Gràfica Temps-Recorregut de la L8, en horari HPM. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

En el cas de la L8 la diferència entre la velocitat teòrica i la simulada ja és molt 

més extensa, de tal forma que es produeixen parades en diversos semàfors al 

llarg del recorregut. El temps necessari per a que un autobús recorri l’Avinguda 

és d’uns 6-7minuts. La gràfica no mostra correctament el comportament del 6è 

autobús. 
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Il·lustració 8-26. Gràfica Temps-Recorregut de la L9, en horari HPM. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

En el cas de la L9 la diferència entre les velocitats òptima i simulada són menors, 

amb menys parades en semàfors, o sent aquestes més ràpides, gràcies a que el 

sentit descendent de la línia permet una major fluïdesa i rapidesa en les 

arrencades. 

 

Il·lustració 8-27. Gràfica Temps-Recorregut de la L8, en horari HNP. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-28. Gràfica Temps-Recorregut de la L9, en horari HNP. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

A tall comparatiu amb les gràfiques comentades anteriorment, a les il·lustracions 

Il·lustració 8-27 i Il·lustració 8-28, corresponents a les línies L8 i L9 però en 

condicions HP, és mostren les menors demores per semàfors i el trànsit en 

general, gràcies a que aquest és menor.  

 

8.2.2. Substitució total d’un carril per carril bus 

En aquest cas es planteja la solució més òbvia a simple vista. Es tracta de deixar 

de permetre la circulació de vehicles privats pel carril de la dreta, en cada un dels 

sentits de l’avinguda de Jaume I, de tal forma que únicament els autobusos i els 

taxis hi puguin circular. Així doncs, pel carril esquerre al llarg de tota l’avinguda 

es permet el pas de qualsevol vehicle. Pel carril dret només es permet el pas 

d’autobusos i taxis. I els aparcaments i zones de càrrega i descàrrega es 

mantenen com fins ara. Evidentment, en el cas que els vehicles que estan 

obligats a circular pel carril esquerre vulguin deixar l’avinguda per incorporar-se a 

una altra via, o vulguin estacionar, se’ls permet momentàniament l’accés al carril 

dret. 

Això va contra l’informe de Transport Públic del PDM de Terrassa, on s’indica la 

preferència per tenir els carrils bus al centre de l’avinguda (carril esquerre en 

aquest cas). Per poder-ho realitzar d’aquesta forma resultaria imprescindible 

construir unes voreres addicionals entre el carril central, o carril bus, i el carril 

genèric, per a tota la resta de vehicles, cosa impossible per la insuficient 
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amplada de l’avinguda, on els carrils ja es troben prop del mínim d’amplada 

necessària per una circulació còmoda, per les reformes que es van dur a terme 

per donar cabuda al carril bici. 

 

Il·lustració 8-29. Exemple I de carril bus 
central. Font: Informe PDM de Terrassa. 

 

Il·lustració 8-30. Exemple II de carril bus 
central. Font: Informe PDM de Terrassa.

A les taules mostrades a continuació es poden apreciar les dades més rellevants 

obtingudes de la simulació d’aquest cas. 

L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 9,11 6,62 5,61 

Nº aturades 1,00 1,00 1,33 

Temps de viatge [min] 1,16 1,47 1,83 

Temps aturada [%] 76,63 78,85 84,07 

Temps demora [%] 82,40 84,79 88,18 

Taula 8-6. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,26 9,10 6,66 
Nº aturades 3,00 3,00 3,50 
Temps de viatge [min] 2,30 2,52 3,53 
Temps aturada [%] 62,91 66,09 74,21 
Temps demora [%] 76,34 78,45 84,96 

Taula 8-7. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Pel que fa a la línia L6, els resultats són molt similars als de la situació actual. En 

sentit Jutjats es recorren uns 200m per l’avinguda de Jaume I, cosa que es 

tradueix en una reducció del temps de circulació per la zona d’estudi de només 

15s. En el cas del sentit Can Tusell, en canvi, es circularia uns 20s més lent que 

en el cas original. Bàsicament, això es deu a que aquesta línia no aprofita els 

carrils busos contemplats, però sí que resulta afectada per les majors 

aglomeracions de vehicles privats degudes a la implantació del carril bus, que 

poden arribar a bloquejar el pas de vehicles en vies auxiliars. Així, es pot dir que 
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per al conjunt de la línia L6 aquest canvi seria contraproduent, ja que es guanyen 

12s per un costat però se’n perden 20 per l’altre. 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,88 10,91 11,97 
Nº aturades 5,33 8,60 5,50 
Temps de viatge [min] 5,02 7,63 8,67 
Temps aturada [%] 54,03 68,56 78,72 
Temps demora [%] 67,22 78,54 79,98 

Taula 8-8. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus per la línia L8 Avingudes (s/ 
antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 17,64 16,22 14,66 
Nº aturades 5,50 6,20 7,00 
Temps de viatge [min] 4,48 5,00 5,49 
Temps aturada [%] 44,92 52,68 54,59 
Temps demora [%] 63,66 68,27 68,97 

Taula 8-9. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus per la línia L9 Avingudes (s/ horari). 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Tant en el cas de la L8 com en el de la L9, els resultats obtinguts i mostrats a les 

taules anteriors no són representatius del que realment ha succeït a la simulació, 

sobretot en el cas de màxima afluència de vehicles. Per la L8, dels 6 autobusos 

que hi haurien d’haver circulat en 1h, només ho han fet els 3 primers (veure 

Il·lustració 8-36), que haurien d’haver entrat al sistema en els primers 20 minuts.  

 

Il·lustració 8-31. Congestió típica a la Plaça de la Dona en condicions HPM. En aquest cas, el 
semàfor de la intersecció amb el carrer del Periodista Grané acaba de posar-se en verd, alliberant 

momentàniament la congestió a l’avinguda. Tant la carretera de Castellar com l’avinguda de 
Barcelona estan totalment col·lapsades. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun.  



 

133 
 

El primer i el segon entren sense problemes, però el tercer ho fa ja amb 20 

minuts de retard. La resta, no arriben a entrar a l’àrea d’estudi, degut a que la 

capacitat de l’avinguda de Jaume I es veu reduïda de tal forma que es produeix 

col·lapse a l’avinguda de Barcelona. 

 

Il·lustració 8-32. Congestió típica a la cruïlla amb el carrer de la Batrina. El semàfor per als vehicles 
que circulen per l’avinguda està a 5s de posar-se en verd. El col·lapse en sentit nord és complet. 

Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-33. El col·lapse degut al semàfor en vermell a la intersecció amb el carrer Roca i Roca 
arriba fins a la Plaça de l’Aigua, de forma que no es pot alliberar l’avinguda d’Abat Marcet. Després 

d’1h en aquestes condicions, s’arriben a acumular fins a 500 vehicles a Abat Marcet. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Pel que fa a la L9, augmenta fins a la meitat (del total de 6) el nombre 

d’autobusos que arriba a entrar al sistema, tot i que el tercer tendeix als 20 

minuts de retard. 

Evidentment, en ambdós casos en el moment en què els autobusos en qüestió 

han entrat a la zona amb carril bus la seva circulació és ràpida i fluïda, però no 

resulta suficient per compensar la pèrdua de temps deguda a la congestió fora 

del sistema. 

 GLOBAL HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.556 6.408 6.649 

Densitat [veh/km] 12,65 37,67 57,03 

Velocitat [km/h] 29,15 24,15 18,76 

Temps de demora [%] 52,55 73,58 83,09 

Taula 8-10. Resultats globals de la circulació en la situació amb carril bus. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

Amb els resultats obtinguts i mitjançant la visualització de la simulació animada 

es pot veure com la implantació del carril bus en condicions de trànsit normal no 

en millora la velocitat comercial de forma palpable, però sí que té l’efecte 

contraproduent de fer que la circulació global empitjori notablement al reduir-se a 

la meitat l’espai disponible. 

Lògicament, una bona part del col·lapse es produeix a les rotondes, ja que 

només tenen un carril de sortida cap a l’Avinguda de Jaume I (i també cap a 

l’Avinguda d’Abat Marcet, en el cas de la Plaça de l’Aigua), que es col·lapsa 

ràpidament. 

Per millorar la circulació a les rotondes forçosament s’ha de millorar la sortida de 

vehicles de la mateixa, cosa que únicament es pot fer ampliant la capacitat de la 

via de sortida corresponent. És a dir, que per evitar problemes cal conservar els 

dos carrils tant a l’avinguda de Jaume I com a la d’Abat Marcet. 

L’opció d’ampliar les rotondes per facilitar el pas de vehicles que pretenguin sortir 

en altres direccions no és aplicable, ja que l’espai disponible és molt limitat i 

insuficient per a un tercer carril. Així com l’opció de modificar la temporització 

dels semàfors de l’avinguda, de forma que es mantinguin en verd durant més 

temps a la mateixa avinguda, permetent una major dissipació de vehicles, 

tampoc és aplicable, ja que implicaria una disminució dràstica en la capacitat 

d’evacuació de la resta de vies, que ja es troben prou col·lapsades de per si. 
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La distància entre semàfors és, en general, curta, cosa que porta a que sigui 

molt fàcil que el col·lapse arribi de cruïlla en cruïlla, i es vagi acumulant. Així, a la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., amb valors orientatius 

extrets de la simulació dinàmica, es pot veure la capacitat de dissipació que té 

cadascun dels trams, evitant l’acumulació d’una excessiva quantitat de vehicles. 

Prenen molta importància factors molt variables com són el temps de reacció 

dels conductors, l’acceleració en la sortida, la longitud dels vehicles o la distància 

de separació entre els mateixos.  

 
Il·lustració 8-34. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Can Tusell) amb carril bus, en HPM. 

Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Degut al col·lapse a l’avinguda de Jaume I, resulta més complicat alliberar el 

trànsit del carrer Prat de la Riba, pel que tot i que el tercer autobús es trobi dins 

del sistema, ha de fer cua fins que pot arribar a la parada, fent que augmenti 

notablement el seu temps de demora. 
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Il·lustració 8-35. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Jutjats) amb carril bus, en HPM. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Novament degut a la congestió a l’avinguda de Jaume I, al carrer Ample també 

es produeix tal congestió que el segon autobús tarda uns 7 minuts en poder 

entrar al sistema, i el tercer ja no arriba a fer-ho. 

 

Il·lustració 8-36. Gràfica Temps-Recorregut de la L8 amb carril bus, en HPM. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 

El primer autobús de la L8 entra en el moment programat i segueix el seu 

recorregut sense problemes, aturant-se a algun semàfor a la part alta de 

l’avinguda. El segon autobús, en canvi, tot i entrar al moment programat al 

sistema, ja topa amb una notable congestió a la Plaça de la Dona, que implica 

que hagi de suportar un retard d’uns 8 minuts a l’arribar a la parada del 

Periodista Grané.  
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Il·lustració 8-37. Gràfica Temps-Recorregut de la L9 amb carril bus, en HPM. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 

El tercer autobús (tot i que la gràfica no es mostra correctament) entra amb 20 

minuts de retard, i després de 20 minuts dins del sistema es troba aturat a la 

Plaça de l’Aigua, també col·lapsada. 

Pel que fa a la L9, es troba amb un curt tram de congestió a la Plaça de l’Aigua, 

però continua ràpidament per l’avinguda de Jaume I sense més demora. No ha 

de suportar la congestió a l’avinguda d’Abat Marcet (com sí que ho fa la L8 a 

l’avinguda de Barcelona) gràcies al carril bus de la mateixa. 

 

8.2.3. Substitució parcial d’un carril per carril bus 

En aquest cas es pretén optimitzar el carril bus, implantant-lo únicament on més 

necessari és, de tal forma que es pugui reduir en la mesura del possible 

l’impacte sobre la resta del trànsit. S’ha buscat l’opció òptima dins de les 

possibilitats que ofereix l’avinguda, evitant que les cues formades puguin arribar 

a col·lapsar les rotondes i, consegüentment, la resta de vies de la xarxa bàsica 

de la ciutat de Terrassa. 

L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 9,43 6,62 5,49 

Nº aturades 1,00 1,00 1,67 

Temps de viatge [min] 1,08 1,47 2,65 

Temps aturada [%] 70,28 78,85 87,73 

Temps demora [%] 79,78 84,79 94,22 

Taula 8-11. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat per la línia L6 Can Tusell – 
La Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun.  
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L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,23 9,02 9,23 
Nº aturades 3,00 4,00 3,00 
Temps de viatge [min] 2,31 3,43 2,49 
Temps aturada [%] 63,25 65,74 66,03 
Temps demora [%] 76,27 81,25 79,48 

Taula 8-12. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat per la línia L6 Can Tusell – 
La Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Per a la L6, tant en sentit Can Tusell com en sentit Jutjats, les diferències són 

mínimes en relació amb el cas de carril bus complet a tota l’avinguda, i són 

bàsicament degudes a que els autobusos han arribat abans als semàfors, pel 

que hi ha hagut d’esperar alguns segons addicionals. 

 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,98 12,33 8,89 
Nº aturades 5,00 7,80 10,60 
Temps de viatge [min] 4,99 7,00 10,92 
Temps aturada [%] 53,88 63,41 75,64 
Temps demora [%] 67,10 76,77 85,00 

Taula 8-13. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat per la línia L8 Avingudes 
(s/ antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-38. Vista del carril bus de la L8, entre el carrer Ample i la Plaça de l’Aigua. Hi ha 
congestió a la secció nord de l’avinguda en sentit sud, amb els semàfors en vermell. 

La millora en la circulació dels autobusos de la L8 respecte al cas de carril bus 

complet és palpable. Tot i que el recorregut dels mateixos des de la Plaça de la 

Dona fins a la intersecció amb el carrer de Bartrina és més lent que si hi hagués 

carril bus, com que ja no es produeix congestió més enllà de la Plaça de la Dona 

els autobusos entren a l’àrea d’estudi amb un màxim de dos minuts de retard, de 

forma que el seu moviment és relativament eficient. Del carrer de Bartrina en 

amunt, evidentment el seu moviment és ràpid, al trobar-se contínuament en carril 

bus.   

L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 17,57 16,08 13,06 
Nº aturades 5,50 6,60 9,00 
Temps de viatge [min] 4,49 4,92 6,41 
Temps aturada [%] 43,95 51,46 61,20 
Temps demora [%] 63,81 66,76 75,43 
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Taula 8-14. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat per la línia L9 Avingudes 
(s/ horari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Pel que fa a la L9, tenint en compte que la seva entrada al sistema és puntual 

per estar venint del carril bus d’Abat Marcet, l’eliminació d’una bona part del carril 

bus (existent des del carrer Ample fins la Plaça de la Dona) suposa un 

contratemps, de tal manera que no es produeix cap millora respecte al cas de 

carril bus complet. 

 GLOBAL HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.547 7.159 8.136 

Densitat [veh/km] 11,72 28,24 55,14 

Velocitat [km/h] 30,06 25,98 21,24 

Temps de demora [%] 51,00 64,36 75,83 

Taula 8-15. Resultats globals de la circulació en la situació amb carril bus optimitzat. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

En conjunt, aquesta solució permet en condicions de trànsit màxim el pas pel 

sistema de 800 vehicles/hora menys que quan no es disposa de carril bus, però 

de 1.500 vehicles/hora més que quan el carril bus és complet. La velocitat mitja 

dels vehicles segueix sent 3km/h inferior a l’actual, tot i ser alhora 3km/h superior 

a la del carril bus complet. Així doncs, tot i ser millor per al trànsit general que 

l’opció del carril bus complet, no arriba a tenir l’efectivitat de la situació sense 

carrils bus. 
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Il·lustració 8-39. Vista de la secció de carril bus de la L9, entre el carrer Ample i el carrer Prat de la 
Riba. La congestió en sentit descendent es produeix al tram anterior a aquest, mentre que en sentit 

ascendent és considerable, degut als semàfors en vermell. Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun. 
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Il·lustració 8-40. Vista de la secció de carril bus de la L9, entre el carrer Prat de la Riba i la Plaça 
de la Dona. No s’aprecia congestió en sentit descendent, i en sentit ascendent no arriba a afectar a 

la Plaça, de forma que la resta de vies tenen circulació fluïda. Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun. 

 
Il·lustració 8-41. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Can Tusell) amb carril bus optimitzat, 

en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-42. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Jutjats) amb carril bus optimitzat, en 

HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

A la L6 l’espera als semàfors resulta ser elevada, així com el temps durant el 

qual els autobusos es troben en una parada. En sentit Jutjats, la congestió 

implica un cert retard en l’entrada dels autobusos al sistema, però un cop dins la 

seva circulació és ràpida. 

 
Il·lustració 8-43. Gràfica Temps-Recorregut de la L8 amb carril bus optimitzat, en HPM. Font: 

elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Tot i que el retard produït en la zona sense carril bus, sobretot degut a les 

nombroses parades, és elevat per la L8, els busos arriben a la mateixa en l’horari 

establert, sense haver trobat congestió a la Plaça de la Dona o a l’avinguda de 

Barcelona. Un cop arribats a la secció amb carril bus, el seu progrés és ràpid. 
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Il·lustració 8-44. Gràfica Temps-Recorregut de la L9 amb carril bus optimitzat, en HPM. Font: 

elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Per la L9, igualment els autobusos arriben a la Plaça de l’Aigua de forma 

puntual, tot i que sofreixen demores notables a la secció sense carril bus, 

novament amb moltes parades, per continuar després ràpidament a partir del 

carrer Ample amb el carril bus. 

 

8.2.4. Substitució parcial d’un carril per carril bus amb circulació de 

vehicles pesats 

 

Il·lustració 8-45. Vista d’un camió i un autobús circulant pel carril bus en sentit Plaça de la Dona. 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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En aquest cas es conserva la disposició vista a l’apartat anterior, però es permet 

el pas de vehicles pesants de qualsevol tipus pel carril bus. D’aquesta forma, es 

pretén alleugerir la càrrega que ha de suportar el carril que pot utilitzar qualsevol 

tipus de vehicle. Separar vehicles pesants i lleugers en diferents carrils implica 

que els lleugers tindran més facilitat de moviment, al no haver de suportar la 

lentitud de reaccions i incomoditat per les dimensions dels vehicles pesants. Així, 

la congestió general serà també menor. 

L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 6,62 9,53 7,7 

Nº aturades 1,00 1,00 1,00 

Temps de viatge [min] 1,47 1,07 1,96 

Temps aturada [%] 78,85 71,24 85,15 

Temps demora [%] 84,79 80,36 88,69 

Taula 8-16. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat i vehicles pesants per la 
línia L6 Can Tusell – La Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant 

Aimsun. 

L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,23 6,79 8,49 
Nº aturades 3,00 3,50 3,00 
Temps de viatge [min] 2,32 3,50 2,72 
Temps aturada [%] 63,28 75,72 65,73 
Temps demora [%] 76,48 84,52 79,61 

Taula 8-17. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat i vehicles pesants per la 
línia L6 Can Tusell – La Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

El pas de vehicles pesants pel carril bus no afecta a la línia L6, ni en un ni en 

altre sentit, respecte al cas sense els vehicles pesants.  

 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,94 14,97 10,64 
Nº aturades 5,33 6,20 9,40 
Temps de viatge [min] 5,00 5,30 7,91 
Temps aturada [%] 54,19 53,96 65,68 
Temps demora [%] 67,19 69,44 79,26 

Taula 8-18. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat i vehicles pesants per la 
línia L8 Avingudes (s/ antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Respecte al cas sense vehicles pesants pel carril bus, a la línia L8 es té un 

guany de quasi 2km/h, amb una parada menys i 3 minuts menys de viatge, 

gràcies a una menor congestió entre la Plaça de la Dona i el carrer Ample. 
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L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 17,58 16,12 14,84 
Nº aturades 6,00 6,00 8,00 
Temps de viatge [min] 4,48 4,91 5,50 
Temps aturada [%] 45,18 50,88 56,67 
Temps demora [%] 63,75 66,70 70,64 

Taula 8-19. Resultats obtinguts de la simulació amb carril bus optimitzat i vehicles pesants per la 
línia L9 Avingudes (s/ horari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Referent a la línia L9, el guany és també de quasi 2km/h, amb una parada menys 

i un minut menys de viatge, gràcies igualment a una menor congestió entre la 

Plaça de l’Aigua i el carrer Ample. 

 GLOBAL HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.556 7.341 8.402 

Densitat [veh/km] 11,48 21,55 46,42 

Velocitat [km/h] 30,16 27,21 23,46 

Temps de demora [%] 50,23 56,74 69,39 

Taula 8-20. Resultats globals de la circulació en la situació amb carril bus optimitzat amb vehicles 
pesants. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Respecte a la situació actual, la situació amb carril bus amb pas de camions 

suposa un retard d’entre 30s i 2 minuts, en funció de la línia, cosa que afecta 

negativament a la seva eficiència.  

Si bé el flux augmenta en 300vehicles/hora respecte al cas de carril bus sense 

pas de vehicles pesants, aquest valor encara queda lluny del corresponent al cas 

original, amb un dèficit de 500vehicles/hora. Tot i així, la velocitat mitja del 

recorregut només és 0,5km/h inferior, de forma que aquesta solució és la més 

adequada de les vistes fins ara.  

 

Il·lustració 8-46. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Can Tusell) amb carril bus optimitzat 
amb vehicles pesants, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-47. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Jutjats) amb carril bus optimitzat amb 

vehicles pesants, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Es pot apreciar com a la línia L6 les variacions són minses, sigui amb o sense 

circulació de vehicles pesants. 

 

Il·lustració 8-48. Gràfica Temps-Recorregut de la L8 amb carril bus optimitzat amb vehicles 
pesants, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-49. Gràfica Temps-Recorregut de la L9 amb carril bus optimitzat amb vehicles 
pesants, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Per les línies L8 i L9 les variacions són lleugerament més notables, amb menys 

demora en la zona sense carril bus, i un augment inapreciable en la zona on sí 

que hi ha el carril bus. 

 

8.2.5. Substitució d’aparcament per carril bus 

En aquesta proposta es pretén la implantació d’un carril bus complet a tota 

l’avinguda, però sense reduir la capacitat de la mateixa en quant a la circulació 

de vehicles privats. Això es pot aconseguir mitjançant la reconversió de l’espai 

dedicat a l’aparcament de vehicles o zones de càrrega i descàrrega al llarg de 

tota l’avinguda, de forma que passi a ser l’espai que es precisa per a la creació 

del carril bus.  

Aquesta situació implica la necessitat d’obres per treure les seccions d’aquest 

carril que en la situació actual són vorera, sigui a les interseccions amb d’altres 

carrers com a les pròpies parades d’autobús. Igualment, també seria necessària 

la reubicació de les marquesines. Addicionalment, cal considerar que s’hauria de 

fer un manteniment més exhaustiu dels arbres plantats a la vorera, per evitar que 

els autobusos poguessin entrar en contacte amb les branques al passar. 

 

Il·lustració 8-50. Unió de l’Avinguda de Jaume I amb la Plaça de la Dona. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-51. Intersecció amb el carrer de Bartrina, i vista de la disposició de les parades 
d’autobús del Camí de Castellar. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun 

 

Il·lustració 8-52. Unió de l’Avinguda de Jaume I amb la Plaça de l’Aigua. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

Així doncs, es reconvertiria l’avinguda sencera a tres carrils, excepte a l’extrem 

de la Plaça de la Dona, on es troba el carril addicional provinent de la carretera 

de Castellar com a entrada a l’Avinguda de Jaume I, i el carril addicional que surt 

de la mateixa cap al Passeig del 22 de Juliol. En el cas de la Plaça de l’Aigua, 

abans de la reforma ja disposava de tres carrils d’entrada des la l’avinguda de 

Jaume I, tot i que només dos de sortida. Així, seria qüestió de recuperar aquesta 

configuració.  
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Evidentment, al ser el carril d’aparcament més estret que els carrils de circulació, 

s’haurien de modificar les línies pintades al paviment, de tal forma que els carrils 

fossin uns 25cm més estrets que fins ara, cosa que duria a una lleugera reducció 

de velocitat en els mateixos, per falta de sensació d’espai lliure. Cal tenir en 

compte que en la seva configuració actual, ja són carrils relativament estrets, 

degut a la necessitat de la implantació dels carrils bici. 

L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 12,30 9,21 6,62 

Nº aturades 1,00 1,00 1,00 

Temps de viatge [min] 1,14 1,18 1,47 

Temps aturada [%] 73,71 77,60 78,85 

Temps demora [%] 80,93 80,33 84,79 

Taula 8-21. Resultats obtinguts de la simulació amb 3 carrils per la línia L6 Can Tusell – 
La Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,29 6,57 6,24 
Nº aturades 3,00 3,67 4,00 
Temps de viatge [min] 2,30 3,61 3,70 
Temps aturada [%] 63,28 76,16 75,29 
Temps demora [%] 76,41 84,97 85,28 

Taula 8-22. Resultats obtinguts de la simulació amb 3 carrils per la línia L6 Can Tusell – 
La Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Per a la línia L6, les diferències de temps en relació amb la situació actual són de 

pocs segons, cosa que pot ser perfectament deguda a diferències en la pròpia 

simulació, més que en el fet de tenir un carril més o menys. Tant les velocitats 

comercials com els temps de viatge són igualment molt similars. 

Això és degut a que els canvis que pugui haver-hi en la configuració de 

l’avinguda de Jaume I, si el flux de vehicles es manté estable, no afecten de 

forma apreciable els carrers secundaris per on passa la L6. 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,39 14,86 14,18 
Nº aturades 5,67 6,20 6,00 
Temps de viatge [min] 5,15 5,34 5,82 
Temps aturada [%] 54,82 53,43 57,38 
Temps demora [%] 68,04 69,50 71,27 

Taula 8-23. Resultats obtinguts de la simulació amb 3 carrils per la línia L8 Avingudes (s/ 
antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

En el cas de la línia L8 es pot apreciar una millora de la velocitat comercial de 

2,30km/h quan el trànsit és intens, però la millora és inapreciable en condicions 



 

151 
 

de trànsit menor. Igualment, el temps de viatge es pot arribar a reduir en 1 minut 

en les mateixes condicions, alhora que es faran dues parades menys per viatge 

degut a que ja només resulta imprescindible aturar-se a les parades i a alguns 

semàfors. 

L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 18,11 15,86 16,93 
Nº aturades 5,50 5,80 5,67 
Temps de viatge [min] 4,36 4,99 4,69 
Temps aturada [%] 49,82 53,50 47,33 
Temps demora [%] 62,52 66,99 65,74 

Taula 8-24. Resultats obtinguts de la simulació amb 3 carrils per la línia L9 Avingudes (s/ 
horari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

En el cas de la línia L9, les diferències són menors i també només apreciables 

en el cas de HPM. Així, la velocitat comercial augmenta en 0,9km/h, es 

produeixen 1,5 parades menys i la disminució en el temps de viatge no supera 

els 15s. 

 GLOBAL HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.541 7.440 8.615 

Densitat [veh/km] 10,13 19,55 27,14 

Velocitat [km/h] 29,95 25,78 24,21 

Temps de demora [%] 49,93 58,26 63,78 

Taula 8-25. Resultats globals de la circulació en la situació amb carril bus en tercer carril. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Aquests resultats són molt similars als obtinguts en la situació actual, degut a 

que pel conjunt de la circulació privada, l’espai disponible segueix sent el mateix 

(sempre considerant que els carrils seran lleugerament més estrets). L’única 

diferència rau en que en aquest cas no hi haurà autobusos dins d’aquesta 

circulació, al disposar del seu propi carril. 

Resulta evident, doncs, que aquesta seria una bona alternativa per millorar els 

horaris de les línies L8 i L9 en hores punta, però suposa dos grans 

desavantatges. El primer és que el cost per implantar el tercer carril és 

notablement més elevat que qualsevol de les altres opcions, degut a les obres 

que resultarien necessàries. El segon, indicat clarament al PDM, és que en 

aquesta zona de la ciutat hi ha un dèficit de places d’aparcament important, i no 

hi ha previsió de poder-ne crear més. Podria pensar-se que la solució radicaria 

en permetre l’aparcament en el carril bus en hores nocturnes, de poc trànsit, 

però no es tracta d’una solució gaire efectiva, ja que el major dèficit és de places 
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d’aparcament rotatives, de curta durada i generalment relacionades amb els 

comerços de la zona i, per tant, en horari comercial, que és quan es produeixen 

les majors aglomeracions. Consegüentment, s’estaria perjudicant el comerç 

local, tant pel que fa a clientela com a càrrega i descàrrega de camions i 

furgonetes. 

Il·lustració 8-53. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Can Tusell) amb carril bus enlloc 
d’aparcament, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Il·lustració 8-54. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Jutjats) amb carril bus enlloc 
d’aparcament, en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-55. Gràfica Temps-Recorregut de la L8 amb carril bus enlloc d’aparcament, en HPM. 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Il·lustració 8-56. Gràfica Temps-Recorregut de la L9 amb carril bus enlloc d’aparcament, en HPM. 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Es pot apreciar fàcilment a les il·lustracions anteriors com per totes les línies la 

circulació és bona i sense dificultats, sense més demora que la deguda als 

semàfors. 

 

8.2.6. Substitució parcial d’un carril per carril bus, amb ampliació a tres 

carrils a l’arribada a la Plaça de l’Aigua 

Finalment, s’estudia l’opció d’aplicar el carril bus optimitzat vist anteriorment, 

però retocant el tram final de l’avinguda de Jaume I a tocar de la Plaça de 

l’Aigua, de tal forma que del carrer Roca i Roca en amunt el carril bus formi un 

tercer carril, substituint la zona d’aparcament existent, i es mantinguin els dos 
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carrils actuals per a l’entrada de qualsevol vehicle a la rotonda. Tal i com s’ha 

indicat anteriorment, abans de la reforma, en aquest punt ja hi havia tres carrils 

d’entrada a la rotonda. 

 

Il·lustració 8-57. Vista dels tres carrils de l’Avinguda Abat Marcet (des del carrer d’Ègara) i de 
l’Avinguda de Jaume I (des del carrer de l’Historiador Cardús), en l’arribada a la Plaça de l’Aigua. 

Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L6 s/ Can Tusell HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 9,73 6,62 8,27 

Nº aturades 1,00 1,00 1,00 

Temps de viatge [min] 1,06 1,47 1,56 

Temps aturada [%] 70,39 78,85 78,50 

Temps demora [%] 79,20 84,79 85,51 

Taula 8-26. Resultats obtinguts de la simulació amb 2/3 carrils per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Respecte a la mateixa situació, però únicament amb dos carrils en tot el 

recorregut, les línies L8 i L9 guanyen entre 2 i 3km/h de velocitat mitja, mentre 

que la L6 es manté. Tot i així, amb aquesta millora no s’arriben a superar les 
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condicions amb què funciona l’estat actual, pel que no ofereix cap avantatge 

respecte al mateix; menys tenint en consideració el cost de la transformació. 

L6 s/ Jutjats HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 10,07 8,24 6,23 
Nº aturades 3,00 3,00 3,50 
Temps de viatge [min] 2,35 2,83 3,73 
Temps aturada [%] 63,28 68,62 76,16 
Temps demora [%] 76,65 81,00 85,17 

Taula 8-27. Resultats obtinguts de la simulació amb 2/3 carrils per la línia L6 Can Tusell – La 
Cogullada, en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L8 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 15,88 13,63 11,66 
Nº aturades 5,00 6,60 7,83 
Temps de viatge [min] 5,02 5,91 7,15 
Temps aturada [%] 53,73 57,61 63,73 
Temps demora [%] 67,09 72,32 76,48 

Taula 8-28. Resultats obtinguts de la simulació amb 2/3 carrils per la línia L8 Avingudes (s/ 
antihorari). Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

L9 HNP HP HPM 

Velocitat Comercial [km/h] 18,17 13,49 15,38 
Nº aturades 5,50 7,80 7,67 
Temps de viatge [min] 4,35 5,95 5,19 
Temps aturada [%] 48,99 58,63 52,95 
Temps demora [%] 61,31 72,07 68,41 

Taula 8-29. Resultats obtinguts de la simulació amb 2/3 carrils per la línia L9 Avingudes (s/ horari). 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

  HNP HP HPM 

Flux [veh/h] 4.522 7.260 8.102 

Densitat [veh/km] 11,61 26,10 37,01 

Velocitat [km/h] 29,51 22,94 22,79 

Temps de demora [%] 49,84 63,87 68,27 

Taula 8-30. Resultats globals de la circulació en la situació amb carril bus en carril 2/3. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

El flux de vehicles segueix sent similar al del mateix cas amb dos carrils, quedant 

amb un dèficit de 800vehicles/hora en relació amb l’estat original en hora punta 

màxima. 
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Il·lustració 8-58. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Can Tusell) amb carril bus en carril 2/3, 
en HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

 

Il·lustració 8-59. Gràfica Temps-Recorregut de la L6 (sentit Jutjats) amb carril bus en carril 2/3, en 
HPM. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Il·lustració 8-60. Gràfica Temps-Recorregut de la L8 amb carril bus en carril 2/3, en HPM. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 
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Il·lustració 8-61. Gràfica Temps-Recorregut de la L9 amb carril bus en carril 2/3, en HPM. Font: 
elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Gràficament, es pot veure com la millora respecte al mateix estat amb dos carrils 

és perceptible, però no vinculant. 

Cal tenir en compte que si bé semblaria que aquesta reforma hauria de suposar 

millora respecte al cas actual, a la pràctica passa que com que la rotonda només 

disposa de dos carrils,es produeixen interferències entre els vehicles que 

circulen pels tres carrils de l’avinguda per entrar-hi. Seria bo, doncs, aplicar algun 

sistema per donar preferència a l’entrada dels autobusos. 
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9. VALORACIÓ AMBIENTAL 

En tot estudi o projecte d’enginyeria es fa imprescindible prendre en consideració 

l’impacte ambiental que pugui produir qualsevol activitat. Per a dur a terme la 

valoració ambiental de l’estudi realitzat s’utilitzarà una metodologia estàndard 

extreta, i simplificada, d’una sèrie d’estudis que permet estimar els costos del 

transport en qualsevol àmbit. Val a dir que els estudis en qüestió no contemplen 

l’existència dels diferents escenaris, ja que expressen els costos en €/veh·km o 

en €/p/t·km. Això obliga a valorar l’impacte ambiental del trànsit de forma global a 

tota la zona d’estudi. Addicionalment, es farà una valoració bàsica dels diferents 

escenaris contemplats. 

Es consideren tres grans grups de costos del transport, tal i com es pot apreciar 

a la Taula 9-1. 

- Costos interns: aquells suportats pels usuaris, empreses operadores o 

concessionàries en situació de funcionament normal (no congestió). Es 

tracta, bàsicament, dels costos derivats de l’ús - combustibles, lubricants, 

recanvis -, els costos fixes dels operadors i concessionàries - amortització 

de vehicles, assegurances -, i els costos de temps dels usuaris i 

operadors, sempre en situació de trànsit fluid.   

- Costos externs (o socials): aquells suportats per la societat, en situació 

de no congestió, independentment de si s’utilitza o no el sistema de 

transport corresponent. En molts casos, aquests costos es troben 

parcialment internalitzats, a través d’impostos, i constitueixen una part de 

la despesa pública (construcció d’infraestructures viàries gratuïtes, 

subvencions a operadors del transport...). 

- Costos de la congestió: aquells sobrecostos interns i externs deguts a la 

congestió del sistema per un funcionament ineficaç del mateix. 

Addicionalment, es poden considerar els costos relacionats amb les externalitats 

del transport. Bàsicament, se’n poden establir dos grups diferenciats: els costos 

dels accidents i els costos ambientals (que tant poden ser soroll, pol·lució, canvi 

climàtic, danys a la natura, impacte visual o efecte barrera). Aquests costos 

poden presentar una part internalitzada, quan aquesta és finançada pels usuaris 
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del sistema, sigui de forma directa o indirecta, a través de pagaments a 

empreses (com poden ser les pòlisses d’assegurança per accidents) o impostos 

(com pot ser la construcció de mesures pal·liatives contra els impactes 

ambientals). 

 

Taula 9-1. Classificació dels costos del transport. Font: Estudi dels costos socials i ambientals del 
transport a Catalunya. 

Atenent a les dades disponibles i als resultats obtinguts, en aquest estudi es farà 

referència als costos externs i als de congestió. L’anàlisi tindrà lloc tant per 

cotxes, furgonetes i camions com per autobusos, basant-se en les variables de 

vehicles·km, passatgers·km, vehicles, km d’infraestructura i ocupacions. 

 

9.1. Dades Disponibles 

Seguidament es mostren les dades de què es disposa per al posterior anàlisi 

dels diferents costos indicats. 

Tipus de vehicle Flux (veh/h) IMD (veh/dia) Intensitat Anual (veh/any) 

Cotxe 5422 86760 33.580.800 
Camió >3500kg 408 6520 2.347.200 
Autobús 14 224 80.640 
TOTAL 5844 93.504 33.661.440 

Taula 9-2. Vehicles que circulen per la zona d’estudi. Font: elaboració pròpia. 
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La distància mitjana recorreguda per cada un dels vehicles, dada obtinguda de la 

simulació, és de 0,54 km. Per als autobusos, és de 1,32km en el cas de la línia 

L8, de 1,31km en el cas de la línia L9, i de 0,54km en el cas de la línia L6 

(0,16km en sentit Can Tusell, 0,38km en sentit Jutjats). 

Partint de la informació donada a la Taula 9-2 s’obtenen els veh·km i p/t·km 

necessaris per als càlculs dels diferents costos ambientals, utilitzant la distància 

mitja recorreguda per cadascun dels vehicles. Cal prendre en consideració que 

s’han considerat els següents valors, indicats per l’Estudi de costos socials i 

ambientals del transport a Catalunya: 

- L’ocupació del vehicle privat a Catalunya és de 1,28 persones/vehicle, 

mentre que en el cas dels autobusos és de 20 persones/vehicle. 

- En el cas dels camions de mercaderies (sense considerar tràilers) la 

càrrega mitjana és de 4 tones/vehicle. 

Tipus de vehicle Veh·km Passatgers·km / tones·km 

Cotxe 18.040.698 23.092.093 
Camió >3500kg 1.287.233 5.148.932 
Autobús 55.372 1.107.445 

Taula 9-3. Veh·km i pass·km / t·km anuals en l’àrea d’estudi. Font: elaboració pròpia. 

 

9.2. Costos externs 

9.2.1. Costos dels accidents 

El cost dels accidents no es pot avaluar a la zona d’estudi, ja que no es disposa 

d’informació de l’accidentalitat a la zona, ni en quantitat ni en tipologia. Tot i així, 

si es diferencien més els carrils, la velocitat serà menor i hi haurà menys canvis 

de carrils, a més que la incorporació a l’Avinguda de Jaume I des de carrers 

adjacents regulats mitjançant “cediu el pas” serà menys perillosa, al incorporar-

se inicialment al carril bus, on hi haurà un menor trànsit. Això pot permetre que 

es redueixi l’accidentalitat.  

9.2.2. Costos del Soroll 

Costos del soroll: cal pensar que el soroll depèn fonamentalment de tres 

aspectes: la intensitat de vehicles que circulen per la via, la proximitat i 

dimensions de les edificacions que l’envolten i la velocitat dels vehicles. 
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Seguint la metodologia dels estudis emprats com a referència, el cost del soroll 

es calcularà fent el producte de la variable veh·km i un factor de referència dels 

costos en vies urbanes extret de l’Estudi de costos socials i ambientals dels 

transports de la DGPT31 a la Regió Metropolitana de Barcelona (Sener, 2005) 

Tipus de vehicle Veh·km Cost unitari (€/1000 veh·km) Cost (€/any) 

Cotxe 18.040.698 11,3 203.860 

Camió >3500kg 1.287.233 6,6 8.496 

Autobús 55.372 10,4 576 

TOTAL 19.383.303  212.931 

Taula 9-4. Costos anuals deguts al soroll a la zona d’estudi. Font: elaboració pròpia. 

 

9.2.3. Costos de la Pol·lució Atmosfèrica 

La contaminació de l’aire és causant del fet que diversos costos socials i externs 

tinguin una consideració rellevant. Per tal de quantificar-ho s’estimen uns factors, 

sempre tenint en compte els impactes sobre la salut, els materials i els edificis, 

segons l’estudi External Costs of Transport (INFRAS & IWW, 2004).  

Tipus de vehicle Passatgers·km / 
tones·km 

Cost unitari 
(€/1000veh·km) 

Cost 
(€/any) 

Cotxe 23.092.093 12 277.105 
Camió >3500kg 5.148.932 38 195.659 
Autobús 1.107.445 8,9 9.856 
TOTAL   482.620 

Taula 9-5. Costos anuals deguts a la pol·lució atmosfèrica a l’àrea d’estudi. Font: elaboració pròpia. 

 

9.2.4. Costos de Canvi Climàtic 

En aquest cas també es segueix la metodologia emprada en l’estudi d’INFRAS-

IWW, en què s’inclouen els efectes adversos causats sobre el medi per les 

emissions de CO2, originades per una combustió incomplerta dels hidrocarburs 

per part dels motors dels vehicles, i de NOx, d’origen en els mateixos processos 

de combustió a altes temperatures.  

 

                                                      
31

 DGPT: Direcció General de Política Territorial. 
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Tipus de 
vehicle 

Passatgers·km / 
t·km 

Cost unitari 
(€/1000veh·km) 

Cost 
(€/any) 

Cotxe 23.092.093 16 369.473 
Camió >3500kg 5.148.932 18 92.681 
Autobús 1.107.445 6 6.645 
TOTAL   468.799 

Taula 9-6. Costos de canvi climàtic anuals a la zona d’estudi. Font: elaboració pròpia. 

 

9.2.5. Costos sobre la natura i el paisatge 

Es tracta dels costos causats per la modificació de l’entorn per part de les 

infraestructures. Es poden prendre mesures per evitar, reduir o compensar els 

efectes negatius aplicant mesures de mitigació o de compensació. En el cas que 

ens ocupa, no es produeix cap influència ni canvi rellevant sobre la fauna o la 

flora, de forma que és un aspecte que no es tindrà en compte. Tot i així, cal 

recordar que al llarg de tota l’Avinguda de Jaume I hi ha arbres, tant a les 

voreres com a la mitjana, i que hi ha algun parc. 

 

9.3. Costos de Congestió 

El concepte més simple de congestió és “el que es relaciona amb la mesura de 

les demores produïdes per circular a una velocitat menor que una velocitat de 

referència”32. Bàsicament és funció de la legislació vigent (en referència a 

velocitats màximes i seguretat viària), de l’entorn (zones de càrrega i descàrrega, 

carrils especials...) i del flux de vehicles. Així doncs, la congestió és més 

significativa en hora punta, quan els volums de trànsit s’apropen a la capacitat 

màxima de la xarxa viària. Com que els conductors no paguen, a simple vista, la 

pèrdua de temps que imposen als altres, prenen decisions ineficients des del 

punt de vista social sobre com i quan viatjar. 

Cal distingir entre el cost privat i el cost social del viatge. El primer és el cost 

degut al retard del propi conductor, mentre que el cost social és aquest més el 

cost extern, que és el que ha imposat als altres al retardar-los. El concepte 

d’externalitat és una eina molt útil pel que fa a l’anàlisi de la congestió. “Una 

                                                      
32

 Robusté, 1998, citat en “Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals de la 
DGPT a la RMB (Regió Metropolitana de BCN)”, realitzat per SENER. 
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externalitat sorgeix quan una persona no afronta el verdader cost social de les 

seves accions”33. 

Dins d’aquest grup de costos se’n poden considerar tres de diferenciats. 

- Sobrecostos d’operació: s’obtenen a partir del cost extraordinari produït 

pel consum extra dels vehicles en situació de congestió, i també pel que 

fa referència al cost del personal de conducció determinat per l’augment 

del temps de viatge. 

- Sobrecostos de temps de viatge: és el que es relaciona amb la mesura 

dels retards produïts per circular a una velocitat menor que la velocitat de 

referència, definida prèviament. Aimsun la determina en condicions de 

flux lliure. 

- Sobrecostos d’externalitats: produït en modificar les emissions sonores i 

atmosfèriques, respecte la situació de no congestió, derivades del 

funcionament poc eficaç dels vehicles en situacions de congestió. 

Cal tenir en compte que aquests tipus de costos utilitzen com a paràmetre el 

veh·km, ja que únicament afecta als vehicles que es troben en situació de 

congestió. De les simulacions s’obté que aproximadament un 60% del temps és 

de demora en condicions normals de trànsit, augmentant fins a un 70-80% en 

hora punta. Aquests valors són elevats, degut bàsicament a que el temps 

d’espera per entrar a la xarxa és alt per les regulacions semafòriques o els 

senyals de cediu el pas, que donen preferència als vehicles que ja es troben 

circulant per l’Avinguda de Jaume I. Tenint en compte el temps durant el qual hi 

ha congestió, i la diferència de temps entre quan la circulació és lliure i quan hi 

ha congestió, es pot dir que, aproximadament, un 10% del total de vehicles que 

circulen per la zona d’estudi sofrirà congestió. 
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Tipus de 
vehicle 

Veh·km Sobrecost operació unitari 
(€/1.000veh·km) 

Cost 
(€/any) 

Cotxe 1.804.069 16,15 29.136 

Camió 
>3500kg 

128.723 15,06 1.939 

Autobús 5.537 52,50 291 

Tipus de 
Vehicle 

Veh·km Sobrecost temps unitari (€/1.000veh·km) Cost 
(€/any) 

Cotxe 1.804.069 762,98 1.376.469 

Camió 
>3500kg 

128.723 710,30 91.432 

Autobús 5.537 2.440,80 13.514 

Tipus de 
Vehicle 

Veh·km Sobrecost externalitats unitari 
(€/1.000veh·km) 

Cost 
(€/any) 

Cotxe 1.804.069 4,70 8.479 

Camió 
>3500kg 

128.723 4,37 563 

Autobús 5.537 15,03 83 

TOTAL   1.521.879 

Taula 9-7. Costos anuals de la congestió en l’àrea d’estudi. Font: elaboració pròpia. 

Es pot concloure doncs, que el cost total generat per l’actual demanda en la 

zona d’estudi és aproximadament de 1.521.879€ anuals, la major part dels quals 

és deguda als costos de congestió. 

 

Il·lustració 9-1. Desglossament dels costos externs i de congestió en l’àrea d’estudi. Font: 
elaboració pròpia. Els costos de congestió suposen més del 50% del total. 

Costos del Soroll 

Costos de la Pol·lució 
Atmosfèrica 

Costos de Canvi Climàtic 

Costos de Congestió 
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9.4. Consums en funció de la situació escollida 

A continuació es mostren els consums extrets del programa per cadascuna de 

les línies, considerats sempre com el total consumit entre tots els autobusos 

d’una línia al llarg d’una hora. Es pot veure com l’única opció amb uns consums 

raonablement similars als del cas actual és la de tenir un carril bus optimitzat 

amb circulació d’altres vehicles pesants. Qualsevol altra opció suposa un 

consum més elevat (tenint en compte que els valors del carril bus complet HPM 

queden invalidats per la congestió absoluta que suposa). 

Consums Línia L6 Can Tusell [l/h] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 0,48 0,54 0,47 
8.2.2 Carril Bus Complet 0,48 0,63 0,97 
8.2.3 Carril Bus Parcial 0,48 0,57 1,77 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 0,48 0,59 0,81 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 0,48 0,61 0,64 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 0,48 0,55 0,71 

Taula 9-8. Consums totals dels autobusos en el seu recorregut per la línia L6 en sentit Can Tusell. 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Consums Línia L6 Jutjats [l/h] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 1,78 2,14 1,77 
8.2.2 Carril Bus Complet 1,86 1,64 1,43 
8.2.3 Carril Bus Parcial 1,88 2,33 1,38 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 1,86 1,48 1,15 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 1,86 2,24 1,76 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 1,78 1,30 1,64 

Taula 9-9. Consums totals dels autobusos en el seu recorregut per la línia L6 en sentit Jutjats. 
Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Consums Línia L8 [l/h] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 3,06 6,64 7,03 
8.2.2 Carril Bus Complet 3,11 8,05 3,12 
8.2.3 Carril Bus Parcial 2,98 7,69 10,39 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 2,98 6,35 7,86 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 3,20 6,69 7,15 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 3,01 7,08 8,34 

Taula 9-10. Consums totals dels autobusos en el seu recorregut per la línia L8. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 

Consums Línia L9 [l/h] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 2,17 7,56 7,95 
8.2.2 Carril Bus Complet 2,17 7,88 4,93 
8.2.3 Carril Bus Parcial 2,20 7,54 8,65 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 2,22 7,54 6,18 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 2,21 7,08 8,68 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 2,17 8,22 9,46 

Taula 9-11. Consums totals dels autobusos en el seu recorregut per la línia L9. Font: elaboració 
pròpia mitjançant Aimsun. 
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Consums Globals [l/h] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 580,69 1.089,76 1.520,99 
8.2.2 Carril Bus Complet 580,89 1.056,96 1.309,08 
8.2.3 Carril Bus Parcial 569,24 1.080,27 1.606,73 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 571,73 1.017,60 1.458,84 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 602,08 1.092,92 1.402,25 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 584,25 1.131,51 1.358,80 

Taula 9-12. Consums globals a cadascuna de les situacions. Font: elaboració pròpia mitjançant 
Aimsun. 

Sí que cal considerar que pel que fa a consums generals de tots els vehicles que 

circulen per l’àrea d’estudi, la situació actual no és òptima, ja que únicament les 

versions amb carril bus complet i parcial, amb circulació únicament d’autobusos, 

superen el seu valor en hora de màxim trànsit. 

 

9.5. Pol·lució en funció de l’opció escollida 

Es mostra la pol·lució deguda als autobusos, en cada un dels casos estudiats, 

pel que fa a Òxids de Carboni, Hidrocarburs i Òxids de Nitrogen. En algun cas 

les emissions d’aquests gasos són menors en algun dels casos estudiats, però 

normalment les emissions mínimes es corresponen amb el cas actual. 

9.5.1. Emissions de CO 

EMISSIONS CO L6 Can Tusell [g·10
-4

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 4,4 5,2 4,7 
8.2.2 Carril Bus Complet 4,4 6,0 8,0 
8.2.3 Carril Bus Parcial 4,4 5,5 16 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 4,2 7,5 7,5 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 4,2 5,9 6,5 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 4,4 4,6 7,0 

Taula 9-13. Emissions mitges de CO de la línia L6 en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS CO L6 Jutjats [g·10
-4

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 15 19 19 
8.2.2 Carril Bus Complet 15 15 14 
8.2.3 Carril Bus Parcial 15 20 12 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 15 14 12 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 15 21 14 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 15 12 14 

Taula 9-14. Emissions mitges de CO de la línia L6 en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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EMISSIONS CO L8 [g·10
-4

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 32 64 82 
8.2.2 Carril Bus Complet 37 95 70 
8.2.3 Carril Bus Parcial 32 55 105 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 32 62 92 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 33 62 67 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 32 69 79 

Taula 9-15. Emissions mitges de CO de la línia L8. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS CO L9 [g·10
-4

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 20 64 81 
8.2.2 Carril Bus Complet 19 72 82 
8.2.3 Carril Bus Parcial 21 68 78 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 20 69 70 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 20 67 74 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 19 76 81 

Taula 9-16. Emissions mitges de CO de la línia L9. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Es pot apreciar com cap de les opcions millora notablement i per totes les línies 

de forma conjunta els nivells d’emissions del cas actual. 

 

9.5.2. Emissions d’Hidrocarburs 

EMISSIONS HC L6 Can Tusell [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 24 28 32 
8.2.2 Carril Bus Complet 24 62 44 
8.2.3 Carril Bus Parcial 24 55 90 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 24 55 52 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 22 32 28 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 14 24 42 

Taula 9-17. Emissions mitges de HC de la línia L6 en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS HC L6 Jutjats [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 52 75 75 
8.2.2 Carril Bus Complet 52 55 36 
8.2.3 Carril Bus Parcial 50 100 40 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 50 55 42 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 45 80 58 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 50 42 60 

Taula 9-18. Emissions mitges de HC de la línia L6 en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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EMISSIONS HC L8 [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 150 250 360 
8.2.2 Carril Bus Complet 155 450 340 
8.2.3 Carril Bus Parcial 150 310 480 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 150 238 400 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 150 232 290 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 155 260 360 

Taula 9-19. Emissions mitges de HC de la línia L8. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS HC L9 [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 64 175 200 
8.2.2 Carril Bus Complet 54 175 280 
8.2.3 Carril Bus Parcial 66 174 245 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 66 178 212 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 64 195 192 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 62 230 215 

Taula 9-20. Emissions mitges de HC de la línia L9. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

En el cas dels hidrocarburs, seria més eficient l’opció de disposar de tres carrils, 

amb l’extern exclusiu d’autobusos, tot i que no amb una diferència 

excessivament notable. 

 

9.5.3. Emissions de NOx 

EMISSIONS NOx L6 Can Tusell [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 4,4 5,6 6,5 
8.2.2 Carril Bus Complet 4,4 6,2 8,0 
8.2.3 Carril Bus Parcial 4 6 14 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 4 6 9 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 4 6 6 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 4 6 8 

Taula 9-21. Emissions mitges de NOx de la línia L6 en sentit Can Tusell. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS NOx L6 Jutjats [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 12 13 14 
8.2.2 Carril Bus Complet 10 10 7 
8.2.3 Carril Bus Parcial 10 16 8 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 10 10 8 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 10 16 15 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 10 8 11 

Taula 9-22. Emissions mitges de NOx de la línia L6 en sentit Jutjats. Font: elaboració pròpia 
mitjançant Aimsun. 
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EMISSIONS NOx L8 [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 36 56 75 
8.2.2 Carril Bus Complet 37 84 66 
8.2.3 Carril Bus Parcial 36 53 90 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 36 55 72 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 36 55 66 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 37 59 75 

Taula 9-23. Emissions mitges de NOx de la línia L8. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

EMISSIONS NOx L9 [g·10
-5

/min] HNP HP HPM 

8.2.1 Actual 17 45 51 
8.2.2 Carril Bus Complet 16 43 60 
8.2.3 Carril Bus Parcial 17 43 46 
8.2.4 Carril Bus Parcial amb Camions 17 42 48 
8.2.5 Carril Bus a Carril 3 17 47 48 
8.2.6 Carril Bus a Carril 3 Entrada Plaça Aigua 18 53 43 

Taula 9-24. Emissions mitges de NOx de la línia L9. Font: elaboració pròpia mitjançant Aimsun. 

Novament, pel cas dels òxids de nitrogen es pot deduir que cap de les opcions 

ofereix un avantatge notable vers les altres, definint el cas actual com a 

perfectament vàlid. 
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10. VALORACIÓ ECONÒMICA 

En la valoració econòmica del present estudi de simulació es tindran en compte 

els diferents costos segons la classificació presentada a continuació: 

- Costos de recursos humans: s’inclouen el treball realitzat per l’enginyer, 

el de la formació relativa a l’enginyeria del trànsit i el simulador del trànsit 

i les diferents reunions amb l’Ajuntament. Inclou també la realització de la 

simulació, l’anàlisi de resultats i la redacció de la documentació. 

- Costos de recursos materials: inclouen tant les llicències del software 

utilitzat com les despeses relatives a material d’oficina o als 

desplaçaments.  

o Aimsun és un software comercial però, com que s’ha utilitzat la 

llicència acadèmica disponible a l’Escola, es considera de cost 

nul. 

o Pel que fa a la utilització dels equips, considerant un PC amb un 

cost de 1200€ i amortització a 3 anys, amb 1.500h/any, s’obté un 

cost d’utilització de 26,7c€/h. 

o Es considera que es fan dos projectes per any, cosa que 

implicaria una amortització de l’equip de 120€ per projecte, a 5 

anys. 

o El material d’oficina i desplaçaments inclouen els costos derivats 

de la utilització del material, com poden ser fotocòpies, CD’s... així 

com el cost per desplaçar-se a les reunions. 

- Costos d’elaboració de la documentació: estimats en 120€ d’impressió i 

enquadernació de l’estudi. 
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Descripció Cost (€/h) Temps (h) Cost Total (€) 

RECURSOS HUMANS 7.400,00      

Aprenentatge i recollida d’informació 

Formació en enginyeria del trànsit 
0 

75 
0 Formació en Aimsun 40 

Reunions amb l’Ajuntament 4 

Treball com a enginyer 

Anàlisi de la informació disponible 

40 

20 

5.000,00 
Tractament de dades 20 
Edició xarxa viària i entrada de dades 50 
Simulació de la xarxa 10 
Anàlisi de resultats 25 

Treball com a ajudant 

Recerca d’informació 
15 

30 
2.400,00 Treball de camp 30 

Edició de la documentació 100 

RECURSOS MATERIALS 371,50 

Software    

Aimsun: amortització llicència  0 0 

Hardware    

Amortització equip 120  
216,50 

Utilització equip 0.193 500 

Material d’oficina i desplaçaments  155 155,00 

ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 120,00 

Impressió i enquadernació 120  120,00 

TOTAL ESTUDI   7.891,50 

IVA 21%   1.657,22 

TOTAL   9.548,72€ 

Taula 10-1. Distribució dels temps i valoració econòmica de l’estudi. Font: elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 10-1. Desglossament dels costos de realització del present estudi. Font: elaboració 
pròpia. 

Recursos Humans 

Recursos Materials 

Documentació 

IVA 



 

172 
 

A la Il·lustració 10-1 es pot apreciar l’aportació que ha suposat cada part de 

l’estudi sobre el cost total del mateix. La major part del cost és degut a les hores 

de treball, tant com a enginyer com a ajudant. 

Val a dir que l’experiència és un grau, pel que probablement es dominaria millor 

el programa i es podria realitzar el mateix estudi amb un cost menor, amb una 

reducció de l’entorn d’un 25-30% en recursos humans. 
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11. CONCLUSIONS 

Un cop realitzat aquest estudi, segons les dades facilitades per l’Ajuntament o, 

en el seu defecte, preses in situ mitjançant comptatges manuals, es pot dir que 

cap de les alternatives plantejades suposa una millora consistent vers la situació 

actual. 

En resultats generals, la implementació del carril bus no obté uns resultats prou 

satisfactoris, degut a les limitacions físiques de l’avinguda de Jaume I, que 

impliquen un notable empitjorament de les condicions del trànsit general amb 

una millora mínima de les condicions de circulació dels autobusos. La velocitat 

comercial de les línies L8 i L9, que recorren completament l’Avinguda, és de 12 i 

16km/h, respectivament. 

En condicions d’hora punta, el carrer Ample és el límit físic, tant en un com altre 

sentit, a partir del qual es pot instaurar un carril bus sense arribar a col·lapsar 

completament les rotondes situades als extrems de l’Avinguda. Tot i així, la 

reducció de dos a un carril provoca retencions a la resta de l’Avinguda. 

Ampliant l’entrada a la Plaça de l’Aigua a tres carrils (com era abans de la 

reforma duta a terme el 2009-10), es redueixen notablement les retencions 

degudes a la implantació del carril bus a partir del carrer Ample, en sentit nord. 

Aquesta opció no és possible per a la Plaça de la Dona, per qüestions d’espai i 

major complexitat de la rotonda. 

La reconversió de l’espai destinat a aparcament o zones de càrrega i descàrrega 

a carril bus implica una millora, en hores punta, de 2 i 1km/h en la velocitat 

comercial de les línies L8 i L9, respectivament, conservant la capacitat de la via 

per a la resta de vehicles, tot i ser els carrils lleugerament més estrets. Tot i això, 

es perd un espai vital per al bon funcionament dels negocis de la zona, i el cost 

de reconversió és notablement més elevat que qualsevol de les altres 

alternatives. No existeix millora en hores de poc trànsit. 

Es pot comprovar com aquests resultats són molt similars als obtinguts a 

l’”Estudi d’implementació d’un carril bus a l’avinguda d’Abat Marcet de Terrassa”, 

d’Aleix Gómez Domènech. Això confirma la poca disposició d’aquestes 

avingudes a la reforma per a la implantació d’un carril bus. 
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En referència a l’obertura del perllongament de la línia S1 dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, estimada pel 2014, cal prendre en consideració que 

canviarà notablement la mobilitat interna de la ciutat, pel que s’entén que les 

condicions de trànsit seran diferents, així com podran ser-ho les necessitats de 

transport públic amb autobús. Es preveu un descens del trànsit en superfície, 

incloent una reducció de passatgers amb destinació l’estació “Terrassa Rambla”, 

al disposar ara d’altres estacions més properes al domicili particular. Les línies 

L8 i L9 suporten una bona part dels usuaris amb aquesta destinació, pel que és 

presumible que no es necessiti la freqüència de pas actual, o que deixin de ser 

necessaris autobusos articulats.  

La simulació de les diferents situacions vistes en aquest estudi ha permès veure 

els possibles canvis que es podrien dur a terme sense necessitat de realitzar-los 

físicament, cosa que hagués estat una molèstia notable per als usuaris de la via. 

Consegüentment doncs, es pot concloure que és preferible deixar l’avinguda de 

Jaume I en el seu estat actual, ja que cap de les alternatives suposa una millora 

significant, i el sistema de transport públic egarenc canviarà notablement en pocs 

anys. Serà adequat fer un nou estudi tant bon punt es disposi d’informació de les 

noves condicions de trànsit de la ciutat. 

 

11.1. Propostes de PFC futurs 

- Estudi de modificació de les vies d’entrada i sortida de la rotonda de la 

Plaça de la Dona. 

- Estudi de l’impacte sobre la mobilitat a la ciutat de Terrassa com a 

conseqüència de l’obertura de les futures estacions de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya. 

- Estudi d’implementació del carril bus a l’Avinguda de Barcelona, així com 

a la resta d’avingudes que conformen el recorregut de les línies L8 i L9, 

quan es disposi d’informació de la nova situació. 
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