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Conclusions 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Els plans actuals de Molins de Rei permeten massa moviments en moltes cruïlles, el 
que implica un gran nombre de fases per intersecció, dificultant així la coordinació i 
mobilitat de la via principal. Un altre aspecte és la importància que adquereixen les 
vies secundàries perjudicant l’ona verda de la via principal. 

 
• La 1ª alternativa proposada per millorar aquesta situació, busca principalment 

l’augment d’algun moviment per tal de disminuir el nombre de fases per cruïlla. En 
el cas que ho permeti, compatibilitzen moviments per disminuir el nombre de fases 
(intersecció Av.de Caldes-c/Jacint de Verdaguer es compatibilitzen els moviments 
amb el c/Jacint de Verdaguer). Així, es proposa eliminar un carril d’estacionament 
al c/Juli Garreta; i el canvi de sentit de circulació dels c/Josep Folqué i c/Francesc 
Samaranch. 

 
En l’alternativa 2 s’augmenta el temps de verd d’un seguit d’interseccions per tal de 
millorar la circulació de la via principal sense perjudicar excessivament a les vies 
secundàries. Es proposa que el c/Amadeus Vives sigui de doble sentit treient la línia 
d’aparcament i podent  desviar el moviment de gir a l’esquerra de l’Av.de Barcelona 
en sentit Sant Vicenç dels Horts per un gir a la dreta al c/Riera Bonet per després 
baixar pel c/Juli Garreta. També es perd el gir a l’esquerra a la intersecció Av.de 
Barcelona – c/Llobregat. Amb aquests canvis s’aconsegueix més temps de verd en 
les interseccions de c/Riera Bonet, c/Juli Garreta, Passeig Pi i Margall, Passeig del 
Terraplè i Avda.de Caldes amb la N-340. 

 
A partir de l’anàlisi d’aquestes propostes es destaca la gran millora que es produeix 
sobre la situació actual coordinada amb qualsevol de les dues alternatives. 
 
La millora de l’alternativa 2 sobre la 1 resideix en l’augment dels temps de fases 
verdes pels moviments de l’avinguda principal, provocant una millora de l’ona 
verda que fa més fluid el trànsit. 

 
L’alternativa 2 millora sobre tot el sentit oposat al de coordinació, però mantenint 
aquest en una situació òptima, el que provoca un augment de la fluidesa total de la 
via, en tots dos sentits, el que repercuteix també sobre les vies secundàries. 
 
En canvi pel c/Jacint Verdaguer l’alternativa 2 empitjora a la 1, i és degut a que 
l’increment de temps de verd per les vies principals afecta en excés a les vies 
secundàries, provocant cues i dificultats de buidatge de les interseccions. 
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Per tant per l’Avinguda Barcelona l’alternativa més interessant és la 2 i en 
canvi pel carrer Jacint Verdaguer és millor l’alternativa 1. 

 
A partir de les alternatives proposades, l’Ajuntament de Molins de Rei va optar per 
una opció conservadora. Això s’ha donat bàsicament per qüestions socials ja que és 
una població petita on no s’accepten fàcilment canvis a la xarxa viària del municipi 
(modificació en el sentit de circulació de carrers, eliminació de línia 
d’aparcament,...).  D’aquesta manera, els canvis que finalment s’han realitzat 
pertanyen bàsicament a l’alternativa 1 i són els següents: 

 
 Al carrer Juli Garreta s’elimina un carril d’estacionament. Amb aquest canvi 

passa a tenir dos carrils de circulació, augmenta la capacitat de la via, i en 
conseqüència és necessari menys temps de verd. 

 A la cruïlla de Plaça Espanya, el carrer Josep Folqué canvia de sentit i es 
reparteixen els vehicles que feien servir aquesta via cap al Passeig Pi i 
Margall o cap al carrer Menèndez Pelayo, segons el sentit que portessin. 

 A la cruïlla de c/Jacint Verdaguer amb Avda. de Caldes es compatibilitzen 
les fases amb els moviments de Jacint Verdaguer . 

 
• En relació  al manteniment de les instal·lacions semafòriques, s’aconsella la 

contractació conjunta dels treballs de modificació dels equips de regulació, del 
sistema de priorització del bus, de l’aplicació dels plans de trànsit amb els de 
manteniment durant un període mínim de dos anys. Aquest manteniment hauria 
d’ésser preventiu i es recomana que s’incorpori també un control i ajust periòdic de 
la coordinació semafòrica. S’aconsella també que aquesta contractació incorpori el 
manteniment dels aforaments de trànsit de forma periòdica per tal de modificar els 
plans de trànsit en cas que la demanda patís modificacions. 
 

• De l’anàlisi de l’estat actual de les interseccions viàries semaforitzades es desprèn 
que la xarxa actual necessita adaptar-se als nous plans de trànsit i per tant, 
s’haurien de substituir dos grups de regulació (Pça. Catalunya i Pça. Espanya) 
ja que no permeten aquesta adaptació. 

 
• Respecte a l’anàlisi de les cruïlles de c/Jacint Verdaguer-c/Onze de Setembre i 

c/Primer de Maig-c/Francesc Layret se’n dedueix que no és necessari la 
instal·lació de semàfors. Els factors que s’han considerat per arribar a aquesta 
conclusió han estat:  

 configuració geomètrica 
 baixa intensitat mitjana de vianants i vehicles 
 nul índex d’accidentalitat segons la Guàrdia Urbana 
 no necessitat de coordinació amb altres cruïlles.  

 
Pel que fa a la demanda puntual especialment de vianants que es produeix a la 
cruïlla de c/Primer de Maig-c/Francesc Layret degut a la ubicació d’un centre 
comercial, es proposa la instal·lació d’un sistema lluminós de reforç de la 
senyalització convencional. 
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• Es proposa també la realització d’una prova pilot de senyalització acústica per a 

invidents a una de les interseccions semaforitzades. 
 

• L’eficiència del funcionament del transport públic col·lectiu depèn en gran part de 
la regularitat i la velocitat comercial. Per tant, per tal de donar un bon servei cal 
actuar sobre aquestes dues variables. Una de les mesures més eficaces és la 
priorització semafòrica. Amb aquest sistema es redueix el temps de recorregut i 
d’espera a les parades, s’aconsegueix una major capacitat de transport per un mateix 
nombre de vehicles, facilita la planificació del servei, i provoca una major 
satisfacció i atracció de l’usuari vers el transport públic. 

 
• Actualment hi ha diferents mètodes de priorització semafòrica dels autobusos 

urbans. 
 

El primer mètode és el de macrorregulació, basat en la gestió centralitzada de la 
xarxa semafòrica i la creació de plans de regulació tenint en compte la situació real i 
les necessitats dels autobusos en cada moment. Aquesta solució, però, només és 
recomanable per grans ciutats degut al seu grau de sofisticació. 

 
El segon mètode és l’adaptació de la coordinació semafòrica, que consisteix en 
proporcionar l’ona verda als vehicles de transport col·lectiu, variant els 
desfasaments entre els cicles dels semàfors de les successives interseccions per tal 
d’adaptar-les als requeriments de l’autobús. Aquesta solució requereix una 
freqüència de pas d’autobusos elevada i en cap cas inferior a 15 passos/hora. El cas 
de Molins de Rei té una freqüència de pas de 2 passos/hora, cosa que impossibilita 
la implantació d’aquest mètode ja que les conseqüències negatives sobre el trànsit 
serien massa importants. 

 
El tercer mètode és el de microrregulació, el qual facilita el pas de vehicles just en el 
moment de travessar la intersecció. Dins d’aquest sistema s’agrupen dos mètodes. 
El primer es coneix com a perllongament de fases o sistema de microcontrol, i es 
basa en l’extensió o avançament de la fase de verd de la via que es vol prioritzar. I 
el segon sistema, conegut com a fase preferent o sistema de prioritat total, dóna 
prioritat de manera brusca saltant-se totes les fases fins arribar a la que permet a 
l’autobús continuar amb el seu recorregut. 

 
Donat que l’interval de pas del bus urbà de Molins de Rei és de 30’ i el seu 
recorregut es produeix al llarg de vuit cruïlles semaforitzades de la N-340 i del 
c/Jacint Verdaguer, es considera aquest sistema de microrregulació com la 
opció més adient per donar prioritat al transport públic en aquells casos en què 
sigui necessari. Pel que fa a les dues possibles estratègies de microrregulació 
(microcontrol o prioritat total), degut al complicat recorregut, la dificultat que 
tindrà l’autobús per aconseguir l’interval de pas i al baix valor d’aquest, 
s’aconsella el mètode de prioritat total. 
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• En relació als diferents sistemes de petició-concessió, s’aconsella el mètode 
d’accionament manual ja que és un sistema més àgil i flexible, no és necessari 
realitzar cap tipus d’obra a la via pública, i no és possible patir actes bandàlics, 
com és el cas de la petició automàtica amb detecció a través de balisa. 

 
 


