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Molins de Rei és un municipi que es troba situat en un punt estratègic de la xarxa viària de l’entorn de 
Barcelona, en un àrea de gran concentració de vies de primer i segon ordre. L’obertura d’un enllaç a 
l’autopista A-2 a l’alçada del polígon industrial el Pla l’any 1997 i la posada en marxa de l’autovia del 
Baix Llobregat el desembre de 1998, van determinar una sèrie de canvis en la mobilitat de la ciutat que 
van suposar la recuperació per a la població de la N-340 (concretament, l’Avinguda de València o 
Avinguda Barcelona segons sigui la ubicació al seu tram urbà), que fins aleshores suportava molt trànsit 
de pas. Com a conseqüència, les intensitats de trànsit de les vies principals, que són la N-340 i el c/Jacint 
Verdaguer, van disminuir considerablement.  
 
L’estat de les interseccions d’aquestes vies principals, no donen resposta a les necessitats canviants de 
demanda viària, ja que van ser pensats per absorbir el trànsit de pas. És a dir, els cicles actuals són massa 
llargs o bé els temps no estan ben repartits entre els diferents usuaris de la via (vianants). Cal afegir que 
molts semàfors no es troben coordinats entre ells produïnt-se cues innecessàries a l’interior del teixit urbà. 
El present document analitza i busca solucions pràctiques per tal de millorar la situació actual de la xarxa 
viària i optimitzar la coordinació semafòrica en les cruïlles corresponents de la N-340 i c/Jacint 
Verdaguer, adequant els plans de trànsit a la nova situació. 
 
D’altra banda, el creixement demogràfic dels darrers anys ha provocat una major ocupació del territori, 
augmentant la dispersió de la ciutat i creant noves necessitats de mobilitat. Això ha conduït a un 
increment de l’ús del vehicle privat. Per tal de reduir aquest ús i fomentar una mobilitat més sostenible 
amb la introducció del transport públic, s’incorpora una línia d’autobús urbà que cobreix tot el nucli urbà 
de la població. Amb l’objectiu de que el transport públic sigui eficient i competitiu enfront del vehicle 
privat, s’ha pensat en donar prioritat semafòrica al transport col·lectiu de superficie. En aquest projecte 
s’han estudiat els diferents sistemes de priorització i analitzat pel cas particular de Molins de Rei, tenint 
en compte la baixa freqüència de pas i les cruïlles semaforitzades per les que circula al llarg del seu 
recorregut; sempre sense perjudicar en gran mesura als plans generals de regulació del trànsit. 
 
La tesina també inclou l’estudi de viabilitat de noves interseccions semafòriques a les cruïlles de c/Jacint 
Verdaguer-c/Onze de Setembre i c/Primer de Maig-c/Francesc Layret en funció de la demanda existent. 
 
Per tal de dur a terme aquest treball, el document s’ha dividit en diferents parts. 
 
En primer lloc s’han revisat i actualitzat els estudis previs de mobilitat i sobre el transport públic realitzats 
per la Fundació RACC (1999) i INTRA (2001) respectivament. En els casos en que no es disposava de les 
dades necessàries referents a les intensitats de trànsit, s’ha realitzat el treball de camp corresponent. 
Paral·lelament s’ha fet un inventari i anàlisi de les instal·lacions semafòriques actuals i s’han proposat 
alternatives de millora (es va consultar a les empreses ETRA i ACISA). Un cop obtinguda tota la 
informació necessària, s’ha realitzat l’estudi dels plans de regulació així com la coordinació de les vies 
principals del municipi fent servir el programa informàtic SYNCHRO 4.0. Les propostes de millora i la 
solució adoptada estan explicades en la present tesina. 
 
En el bloc següent s’han estudiat els diferents mètodes de priorització del transport públic de superficie i 
s’ha fet la proposta més adequada  per a la ciutat de Molins de Rei. 
 
Finalment, s’ha elaborat un pressupost estimatiu per a la contractació dels treballs de les millores 
proposades. Per a la seva realització s’ha consultat a les empreses ETRA i ACISA, que són les dues més 
representades en el sistema semafòric del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 


