
Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà 
a  Terrassa  davant  el   seu  nou  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) Pàg. 1 

 

Resum 

La implantació del nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) a Terrassa genera un 
nou escenari al municipi. El present estudi busca resposta a aquest canvi des d’un punt de 
vista de transport públic.  

Actualment les ciutats estan tendint cap a una pauta de transport insostenible ja que, amb 
l’augment del parc automobilístic, els centres urbans es troben cada cop més saturats. 
Aquesta tendència porta a un augment de la contaminació i pèrdua en qualitat de vida.  

Per donar resposta a aquesta tendència les solucions que es proposen es mouen en dos 
àmbits diferenciats: un canvi en la xarxa de transport públic i un augment de la demanda 
d’aquest enfront del transport privat. 

La modificació de la xarxa es realitzarà buscant nous recorreguts que millorin els actuals 
tenint en compte els nous creixements derivats del POUM. Aquesta selecció de recorreguts 
s’ha elaborat en base a l’experiència en altres ciutats i als resultats obtinguts de la simulació 
feta amb software informàtic. La simulació intenta representar els desplaçaments realitzats 
dins del municipi en transport públic i transport privat permetent quantificar la demanda 
esperada d’aquests modes de transport. 

Per augmentar la demanda de transport públic a Terrassa es proposa millorar-ne la qualitat i 
dissuadir l’ús de transport privat. La principal mesura que es proposa és la implementació 
d’un nou sistema de transport al municipi de Terrassa per cobrir una de les línies d’autobús a 
més d’una sèrie d’actuacions sobre la resta de les línies. El nou sistema de transport 
col·lectiu seleccionat és un vehicle de capacitat intermèdia entre l’autobús i el tramvia. Per 
incrementar la demanda aquest nou element de transport ha d’anar acompanyat d’una sèrie 
de mesures que millorin el servei a la resta de les línies. 

Per altra banda, per tal de dissuadir l’ús del transport privat, es proposen una sèrie de 
mesures coercitives com són la disminució de places d’aparcament al centre i la 
implementació de la zona blava a certes zones. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

Les ciutats actuals estan tendint a una saturació progressiva dels seus centres urbans degut 
al creixement del parc automobilístic. El principal objectiu d’aquest estudi és donar solució a 
aquesta problemàtica dins del nou escenari dibuixat per l’aplicació del Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal (POUM). 

Per descongestionar el centre urbà s’ha de restar usuaris del vehicle privat buscant que 
realitzin els desplaçaments en transport públic. La forma que es planteja de donar resposta 
és la millora en el servei de transport públic acompanyat d’una sèrie de mesures que 
dissuadeixin l’ús del vehicle privat. 

El present estudi recull una sèrie de mesures amb un objectiu comú, l’augment de la 
proporció d’usuaris que decideixen realitzar el seu desplaçament en transport públic. 

1.2. Abast del projecte 

Els modes de transport objecte d’anàlisi són el cotxe i el transport públic buscant-se una 
sèrie d’alternatives per millorar la proporció d’usuaris que escolleixen desplaçar-se amb 
transport col·lectiu dins de l’escenari dibuixat pel POUM. 

Les mesures que es proposaran seran en base a la problemàtica detectada a la situació 
actual i a les tendències observades en altres ciutats europees. D’aquestes mesures 
s’analitzarà la seva viabilitat sense detallar la seva implementació. 

1.3. Consideracions del POUM que afecten i justifiquen el 
projecte 

El POUM preveu uns forts creixements d’habitatges i de sòl productiu al municipi de 
Terrassa. Els creixements esperats, pel que fa a habitatges, es troben molt concentrats a la 
zona nord-oest i preveuen un increment poblacional d’uns 80.000 habitants i pel que fa a sòl 
productiu es preveu un creixement de 227 ha localitzat a la zona sud. 

Aquests creixements provoquen una nova estructura urbanística que motiva una adaptació 
del transport públic per satisfer aquesta nova demanda. L’adaptació que es proposa en el 
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present estudi passa per adaptar el sistema actual al nou escenari buscant solució a les 
necessitats detectades. 

1.4. Introducció històrica 

La història de la ciutat ve lligada a la seva evolució industrial que va causar importants 
transformacions socials i culturals patents encara al perfil de la ciutat. 

La tradició industrial de la ciutat es remunta a principis del segle XIX amb el 
desenvolupament de la industria tèxtil la qual provocà un fort creixement del municipi. Aquest 
procés es va veure afavorit amb la millora de les comunicacions, on destaca la construcció 
de la Carretera de Barcelona (1845) i l’arribada del ferrocarril (1856) que comunicava 
Terrassa, Barcelona, Manresa i Saragossa. Tot aquest procés va tenir el seu reflex en 
l’urbanisme de la ciutat. 
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2. Situació actual 

2.1. Anàlisi de la situació actual 

2.1.1. Marc territorial i urbanístic 

Prèviament a l’estudi socioeconòmic, és necessari estudiar el marc territorial i urbanístic en el 
que es troba l’àmbit que s’analitzarà ja que aquest és determinant. El municipi de Terrassa 
es troba dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la comarca del Vallès Occidental. Aquesta 
és una zona d’important creixement demogràfic en els darrers anys amb un gran pes 
econòmic, així com amb una bona xarxa d’infraestructures que la comunica amb la resta de 
l’Àrea Metropolitana. 

El municipi té una extensió de 70 km2 i és limítrof amb els municipis de Sabadell, Rubí, 
Ullastrell, Viladecavalls, Vacarisses, Matadepera i Castellar del Vallès, amb els que estableix 
una forta relació que afecta directament a la mobilitat. 

Terrassa disposa d’un gran nombre d’infraestructures que li donen una gran accessibilitat a 
la resta de l’àrea metropolitana; cal destacar les més importants: 

Autopista C-58: Barcelona-Terrassa 

Autopista C-16: Barcelona- Sant Cugat del Vallès- Terrassa- Manresa  

Carretera N-150: Terrassa-Sabadell 

Línia de ferrocarril (FGC): Barcelona- Sant Cugat del Vallès- Terrassa 

Línia de ferrocarril (RENFE): Barcelona-Manresa-Lleida. 

2.1.2. Anàlisi socioeconòmic  

L’anàlisi socioeconòmic intentarà fixar una idea de les característiques de la població 
rellevants per a la modelització de la mobilitat. Entre els aspectes que s’analitzaran els que 
més destaquen són el número d’habitants i la seva caracterització, la distribució dels llocs de 
treball i la caracterització de les places d’estudis. 

Evolució i caracterització de la població. 

La població de Terrassa, a dia 1 de gener de 2006, era de 201.442 habitants, cosa que 
implica una densitat de població de 2.873 habitants/km2, un valor inferior al d’altres municipis 
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semblants com Sabadell, L’Hospitalet de Llobregat o Badalona, però que en part es deu a la 
gran extensió del terme municipal tot i que la població només es concentra en una part 
d’aquest. 

L’ evolució de la població en l’últim quinquenni presenta el següent creixement: 
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Si es compara amb el creixement total de l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant el 
període 2001-2005; mentre que el municipi de Terrassa ha experimentat un creixement de 
gairebé el 12%, el conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta un creixement 
inferior, situant-se en el 8,65%. 

Aquesta població és important estudiar-la per zones ja que les futures línies han d’atendre 
les zones més poblades, on hi haurà una major massa crítica de potencials usuaris, sense 
que això impliqui desatendre les zones menys poblades. Aquest anàlisi es realitzarà amb 
l’ajut de software GIS el qual ens mostrarà la densitat de la població prenent com a 
zonificació la detallada a la Figura de l ‘Annex A.1. En fosc es mostren les zones més denses 
i en verd clar les menys denses. 

Figura 2.1 Evolució de la població a Terrassa l’últim quinqueni 
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Les zones més poblades al municipi de Terrassa, tal i com mostra el plànol, són zones que 
voregen les avingudes de l’Abat Marcet i Jaume I, així com la zona de La Maurina o la de la 
plaça de Can Palet; en general es tracta de zones al voltant d’importants eixos de 
comunicació. 

Un cop distribuïda la població per zones es procedirà a caracteritzar-la. Els aspectes 
socioeconòmics de la població que afecten més al transport són els següents: 

Distribució per edats 

Els principals usuaris de transport públic tendeixen a ser la gent gran i els menors d’edat ja 
que no tenen accés a vehicle privat propi per realitzar els desplaçaments. La distribució de la 
població per edats l’any 2005 era la següent: 

Figura 2.2 Concentració del la població per barris 
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Aquesta distribució mostra, primer de tot, que les franges d’edat que contenen un major 
percentatge d’individus són entre 25 i 29 anys i entre 30 i 34 anys amb percentatges molt 
similars. És important tenir en compte que un 15% de la població és major de 65 anys i un 
15,3% és menor de 15 anys. Això comporta que hi ha al voltant d’un 30% de la població amb 
accés molt restringit als medis motoritzats propis, convertint-se en molts casos en usuaris 
captius del transport públic. 

Immigració 

Any Immigrants Proporció poblacional Increment 
2005 19.271 9,90% 23,20% 
2004 15.643 8,30% 24,40% 
2003 12.577 6,80% 48,20% 
2002 8.485 4,70% 55,20% 
2001 5.466 3,10% 42,80% 
2000 3.829 2,20% n.d . 

 

 

Taula 2.1 Variació de la població extrangera l’últim quinquenni a Terrassa 

Figura 2.3 Distribució de la població per edats a Terrassa 
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La població immigrant és un col·lectiu d’us potencial del transport públic degut a una 
tendència a nivell econòmic més baix restringint el seu accés a transport privat. Si s’analitza 
l’evolució de la immigració des del 2000 al 2005, es detecta que aquesta ha crescut 
notablement representant aquesta l’any 2005 el 9,9% sobre la població total. En el període 
que va des del 2000 al 2005 el creixement que ha experimentat la població immigrant ha 
estat d’un 403,3%. 

Vehicles i índex de motorització 

En el municipi de Terrassa hi havia l’any 2004 un total de 118.837 vehicles a motor, la major 
part dels quals eren turismes (73,4%). 

Aquesta xifra implica que hi havia en el municipi 628 vehicles per cada 1.000 habitants, un 
valor sensiblement superior al conjunt de l’àrea metropolitana. 

La disponibilitat dels veïns de determinats barris de vehicle propi pot donar idea de zones on 
hi haurà un major percentatge de població captiva del vehicle privat. 

Un cop caracteritzada la població de Terrassa s’analitzarà les variables socioeconòmiqes 
que afecten als desplaçaments realitzats pels seus habitants. Aquestes variables són la 
distribució i caracterització dels llocs de treball i les places d’estudis en centres educatius ja 
que tenen una afectació directa en els desplaçaments per motiu de treball i estudis.  

Llocs de treball per sectors 

Analitzant el nombre de llocs de treball es pot destacar la importància del sector dels serveis i 
la indústria els quals representen un 57,5% i un 29,7% dels llocs de treball respectivament.  

És important destacar l’alt percentatge d’individus que treballen en el sector de la indústria, 
en convertir-se en desplaçaments cap als polígons del municipi. Aquesta distribució dels 
llocs del treball és força similar a la del conjunt de la comarca del Vallès Occidental. 
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S’ha analitzat gràficament la superfície d’empreses que paguen l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. Aquestes impost el paguen les empreses de superfície més gran i que en 
general podrien associar-se a un major nombre de treballadors o a una major capacitat 
d’atracció de desplaçaments: com era d’esperar la zona industrial situada al sud de la ciutat 
és la que disposa d’una major superfície. 

També s’ha analitzat la distribució geogràfica dels locals al municipi de Terrassa, en aquest 
cas augmenta el pes de zones cèntriques, associades al comerç ja que el sovint es tracta de 
locals de no grans dimensions però si amb un nombre important. 

Places en centres educatius  

La distribució al llarg del terme municipal de les places educatives també dona idea de llocs 
on previsiblement poden haver-hi desplaçaments, sovint de persones captives del transport 
públic, ja que poden no tenir l’edat suficient per a conduir o no disposar de vehicle propi.  

La zona centre, on es troba la universitat, és la que concentra un major nombre de places, tot 
i que la zona sud i nord del municipi també disposen d’algunes zones amb una alta 
concentració de places. 
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Figura 2.4 Distribució de la població per ocupació a Terrassa i al Vallès 
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2.1.3. Anàlisi del transport públic actual 

El municipi de Terrassa disposa de diversos modes de transport col·lectiu per a cobrir els 
desplaçaments interns i externs dels seus residents i visitants. Aquests són una xarxa de bus 
urbà, una sèrie de línies de bus interurbà que comuniquen el municipi amb l’exterior i parada 
de la Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Cal remarcar que Terrassa es troba dins l’àrea metropolitana de Barcelona, àmbit que 
disposa d’integració tarifària del transport públic dins el marc de l’ATM (Autoritat del 
Transport Metropolità). 

Alhora Terrassa esdevé centre d’una petita àrea metropolitana, en convertir-se en ciutat de 
referència d’altres poblacions com Rubí, Viladecavalls, Vacarisses, Matadepera i Les Fonts 
de Sant Quirze. 

Línies urbanes de bus 

L’empresa TMESA, (Transports Municipals d’Egara, S.A), és la responsable de la xarxa de 
transport col·lectiu urbà a la ciutat de Terrassa, des de l’any 1989. Gestiona una xarxa 
formada per 14 línies d’autobús donant servei a més de 10 milions de passatgers l’any. 

La flota d’autobusos està formada per un total de 56 vehicles, el 71% dels quals es troben 
adaptats a persones de mobilitat reduïda, mentre que la resta són de pis normal. Els 
autobusos que integren la flota de TMESA estan equipats amb les darreres tecnologies per 
oferir una màxima comoditat i seguretat al passatger. Són vehicles que incorporen les 
innovacions més avançades i els dissenys més actuals. 

Els autobusos compten amb un Sistema d’Ajut a l’Explotació (SAE), amb les següents 
funcions bàsiques: 

• Localització i ubicació dels vehicles que estan en funcionament. 

• Control de la puntualitat dels vehicles. 

• Emmagatzematge de la informació necessària del servei per poder extreure'n tot 
tipus d'estadístiques i corregir defectes. 

Com s’ha dit, l’actual xarxa d’autobusos està formada per 14 línies, que cobreixen 
territorialment la majoria de les zones habitades del municipi. 
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Les línies es caracteritzen per un solapament d’itineraris per la Rambla d’Egara, que es 
converteix en l’eix millor servit per transport públic urbà del municipi, així com també en altres 
vies, com el passeig del 22 de juliol, o els carrers de Garcia Humet o Sant Antoni. 

Els itineraris d’aquestes alhora es converteixen en llargs recorreguts, ja que intenten tenir la 
màxima cobertura territorial, així com connectar la majoria de punts d’interès del municipi 
(Zona centre, estacions de ferrocarril, centres sanitaris,...) 

La taula adjunta mostra la concentració de línies en determinats eixos, així com la cobertura 
de diferents punts d’interès per la mateixa línia que obliga a recorreguts que penalitzen els 
itineraris entre extrems de línies. 

 

 Figura 2.5 Principals punts de circulació de les línies d’autobus a Terrassa 
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L’inici del servei és entre les 6 i les 7 del matí, mentre que les últimes sortides es concentren 
entre les 22:30 i les 23:30. 

Si s’analitzen les dades de viatgers per línia, cal destacar la línia 3 com la més utilitzada, en 
representar un 17,1% del total de passatgers de la xarxa dels que es tenen dades. Les 
següents amb més nombre d’usuaris són la 9 amb un 14,6 % i la 1 amb un 13,9%. 

La suma dels passatgers de les 5 línies més utilitzades, les línies, 3, 9, 1, 8 i 2, representen 
un 70% del total de passatgers de la xarxa,segons dades de TMESA. 

Passatgers diaris (Feiner)
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Si s’analitzen les dades d’ús en funció del nombre d’expedicions, es pot conèixer el nombre 
de passatgers per expedició. Aquestes dades mostren com les línies 8 i 9 tot i ésser les més 
utilitzades, com a conseqüència del baix interval de pas respecte altres línies de la xarxa, no 
presenten uns índexs d’ocupació tan elevats com altres línies, com són la 1 o la 3 que 
gràcies al seu nombre important de passatgers i el seu interval de pas, apareixen en les 
primeres posicions. 

Figura 2.6 Passatgers diaris a les línies d’autobús de Terrassa els dies feiners 
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D’altra banda si s’analitzen les dades d’ús dels diferents títols de transport que els usuaris 
tenen a la seva disposició es poden extreure els següents resultats; segons dades de la 
pròpia empresa. 

Els tipus de bitllet més utilitzat és el bitllet senzill, en realitzar-se un 36,1% dels viatges amb 
aquest tipus de bitllets, seguit del títol propi de TMESA, T-25 amb un 33,5% dels viatges, i tot 
seguit els títols de l’ATM amb un 27,8% de les validacions. 

Aquest percentatge d’ús del bitllet senzill mostra que gairebé 1 de cada 3 viatgers que 
utilitzen el sistema, ho poden fer de forma ocasional, és a dir, amb una baixa fidelització. 

D’aquest ús important del bitllet senzill també es poden extreure repercussions sobre 
l’explotació del sistema, i és que el fet que l’adquisició d’aquest títol s’ha de fer en el propi 
vehicle, pot comportar augments del temps de parada, amb les conseqüències que això pot 
implicar. 

D’altra banda, el percentatge d’ús dels títols ATM, pot donar una certa idea del percentatge 
de desplaçaments que es combinen amb altres sistemes de transport públic, principalment 
del sistema ferroviari. 

Línies interurbanes de bus 

Diverses empreses cobreixen els serveis interurbans al municipi de Terrassa; totes les línies 
s’aturen a l’estació d’autobusos situada a la Rambla d’Egara, a l’alçada de la carretera de 
Martorell. 

D’aquests, el present estudi tan sols analitza els principals serveis interurbans que puguin 
estar més vinculats amb Terrassa, com són els serveis a Rellinars, Viladecavalls, 
Vacarisses, Matadepera i Sabadell. 

Tenint en compte que el present estudi té per objecte la remodelació dels itineraris per la 
ciutat de Terrassa, no s’analitzaran altres aspectes, centrant-se exclusivament en el 
recorregut dins de Terrassa, així com en el nombre de passatgers dels que disposa la línia.  
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Les línies que formen part de l’anàlisi són: 

 
Color Línia Companyia operadora 

 Terrassa-Matadepera Transportes Generales de Olesa, SA 
 Terrassa-Ullastrell Transportes Generales de Olesa, SA 
 Terrassa-Sabadell La Vallesana SA 
 Vacarisses-Terrassa Transportes Generales de Olesa, SA 
 Rellinars- Terrassa Transportes Generales de Olesa, SA 
 Viladecavalls-Terrassa Transportes Generales de Olesa, SA 

 

 

 

La línia de bus interurbà més utilitzada és la que uneix Terrassa amb Sabadell i Castellar del 
Vallès, operada, per l’empresa La Vallesana, SA. Aquesta línia durant els anys 2004 i 2005 
va experimentar un creixement aproximat del 2%. Aquests creixements no es poden 
comparar amb dades més recents, ja que a partir del febrer del 2006, aquesta línia ha estat 
dividida en 2 trams, el Tram Sabadell-Terrassa, i el tram Sabadell-Castellar del Vallès. 

Figura 2.8 Recorregut de les principals línies de bus interurbà  

Figura 2.7 Principals línies de bus interurbà  

Rambla d’Egara 

Av. 22 de Juliol 

Crtra. Montcada 

Crtra. Martorell 
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El trencament de la línia, ha permès conèixer el nombre real de passatgers que utilitzen el 
servei entre Sabadell i Terrassa.  

 

 Terrassa-Sabadell-Castellar del Vallès 
 2003 2004 2005 
Viatgers/dia 2685 2749 2810 
Increment n.d. 2,4% 2,2% 

 

Les dades de 2006, són mensuals, però comptabilitzen més de 700 viatgers al mes, segons 
dades de l’ATM. 

Aquests valors mostren com el percentatge de passatgers entre Terrassa i Sabadell, tan sols 
representava de forma aproximada un 25% del total del passatge de la línia. 

La resta de línies interurbanes analitzades són operades per l’empresa Transportes 
Generales de Olesa (TGO), totes elles es troben integrades dins l’ATM, excepte la que uneix 
Vacarisses i Terrassa, tot i pertànyer a la mateixa companyia. Així doncs d’aquesta darrera 
línia no es disposa de dades de passatgers, ja que l’ATM no en disposa i l’empresa no les ha 
facilitades. 

Si s’analitza el nombre de passatgers de les línies de TGO, destaca la línia que la uneix amb 
 Matadepera, amb gairebé 900 passatgers/dia, l’any 2005. La resta de línies presenten uns 
valors sensiblement inferiors, destacant per baixa la línia de Rellinars amb 7 passatgers. 

Pel que fa als usos dels diferents títols, cal esmentar que de la línia entre Sabadell i Terrassa 
no es disposa de dades en aquest tram, com a conseqüència de la recent reestructuració de 
la línia. 

De la resta de línies, les dades d’ús dels diferents títols mostren una utilització important de 
l’abonament T-10, molt associat possiblement a les possibilitats d’intermodalitat que dóna 
aquest títol, així com també a la no existència d’abonaments propis per part de les empreses 
operadores.  

Així doncs, les dades d’utilització dels diferents títols no permeten extreure conclusions 
rellevants sobre l’ús de les diferents línies, ni de la possible intermodalitat que s’hi practica.  

 

Taula 2.2 Passatgers diaris a la línia de bus interurbà Terrassa - Sabadell 
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Línies de ferrocarril interurbà 

Pel que fa al ferrocarril, Terrassa disposa de dues línies que la comuniquen amb la resta de 
l’àrea metropolitana. D’una banda la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
coneguda com el metro del Vallès, connecta Terrassa, amb Rubí, Sant Cugat del Vallès i 
Barcelona a través de Vallvidrera. 

D’altra banda la línia de RENFE la connecta amb Manresa i Lleida, així com amb municipis 
de la resta de l’àrea metropolitana com Sabadell, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Barcelona,... 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Aquesta línia disposa de dues estacions al terme municipal de Terrassa, la primera d’elles a 
la zona de Les Fonts, al sud del terme municipal, mentre que la segona és la de Terrassa-
Rambla, situada a la Rambla. La línia cobreix els desplaçaments amb origen o destinació 
Les Fonts, Rubí, Sant Cugat i Barcelona. 

L’any 2005 el nombre de viatgers diaris va ser a l’estació de les Fonts de 1096 i a l’estació de 
la Rambla de 6.026. 

Els darrers anys el nombre de viatgers ha augmentat de forma considerable, especialment a 
l’estació de Les Fonts que tot i això continua representant un valor molt inferior al de l’estació 
de la Rambla. 

L’any 2005 l’augment de passatgers de l’estació de les Fonts ha estat d’un 14,4%, mentre 
que a l’estació de la Rambla ha estat d’un 1,5%. 

Si s’analitza de forma més detallada el volum de passatgers diaris, per franges horàries, 
destaca  la franja de 7 a 9 del matí. Entre aquestes hores a la estació de les Fonts es 
desplacen el 43,4% dels passatgers, a la de Terrassa-Rambla el 42,3%. 
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Renfe 

La línia de RENFE creua el municipi d’est a oest per la zona nord. La línia disposa d’una sola 
estació al municipi, l’Estació del Nord. Per aquesta línia circulen dos tipus de serveis, els 
regionals que uneixen Terrassa amb Lleida, i els de rodalies, que uneixen Terrassa, amb 
Manresa pel nord, mentre que pel sud la uneix amb un seguit municipis com són Sabadell, 
Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Barcelona. 

La utilització diària del servei, segons dades de Renfe, a l’any 2005, ha estat de 15.499 
passatgers diaris a la estació de Terrassa havent incrementat un 11,3%, respecte l’any 
anterior. 

 

Figura 2.9 Passatgers diaris a la línia de FGC Terrassa - Barcelona 
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2.1.4. Anàlisi de la mobilitat 

L’anàlisi de la mobilitat en el municipi de Terrassa, s’ha realitzat a partir del procés 
d’enquestació domiciliària dut a terme per encàrrec de l’ajuntament de Terrassa i de 
l’empresa de transport urbà del municipi (TMESA) durant l’any 2004 a una mostra 
representativa d’habitants del municipi de Terrassa, així com d’altres municipis de l’àmbit 
d’influència com són Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Les Fonts, Rellinars i Ullastrell. 

Aquest procés d’enquestació ha permès conèixer el nombre de desplaçaments i el mitjà amb 
el que es realitzen, així com altres característiques relacionades amb la mobilitat com són el 
motiu dels desplaçaments, disponibilitat de vehicle privat, carnet de conduir, les possibilitats 
d’aparcament i d’altres. 

Si s’analitzen els desplaçaments realitzats per els habitants de Terrassa, s’extreu que quasi 
un 80 % dels viatges tenen com a destí l’interior del municipi mentre únicament un 20 % van 
a l’exterior. Aquest fet indica que hi ha una gran cobertura de les necessitats de treball i oci 
dels ciutadans del municipi. 

 

 

Figura 2.10 Plànol de rodalies Renfe 



 Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà                                                   
Pàg. 22 a Terrassa  davant  el   seu  nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)   

 

 

Destinació Viatges % 
Terrassa 411.718 79,7 
Exterior 105.108 20,3 

Total 516.826   

 

Si s’analitza el volum de viatgers que venen de l’exterior a Terrassa, es comptabilitzen un 
total de 105.371. Per realitzar aquest estudi només s’han tingut en compte els 
desplaçaments que tenen com a origen o destinació Terrassa. Aquestes dades permeten 
estimar la saturació dels vials interns (Rambla, avingudes,...) i la mobilitat dins de la ciutat 
però no la saturació del tram d’autopista que passa pel municipi de Terrassa. 

Les zones de transport que generen i atrauen un major nombre de viatges són la 102 i la 104 
(Veure Figura de l’Annex A.1). Aquestes formen part del districte central i contenen la major 
part dels comerços i serveis de la ciutat. 

 

Zona de transport Viatges que surten Viatges que arriben 
102 24.507 24.211 
104 18.389 19.467 

 

Interna 

Segons la simulació realitzada en el present treball, el número de desplaçaments interns 
diaris al municipi de Terrassa és de 411.718.  

Si s’analitzen els medis utilitzats s’arriba a les següents conclusions: Gran part dels 
desplaçaments interns del municipi de Terrassa es realitzen a peu degut a la petita extensió 
del municipi, concretament el 53,2%. Aquest fet implica la reducció del volum d’usuaris 
potencials del transport públic. El número d’usuaris que utilitzen el cotxe és bastant elevat, 
sent d’un 38,8%, i el d’usuaris del transport públic molt reduït, un 7,9%. 

Taula 2.4 Generació i atracció de les principals zones de transport 

Taula 2.3 Destinació dels desplaçaments dels habitants de Terrassa 
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  Viatges 
A peu 219.197 

Transport privat 159.817 
Transport públic 32.704 

 

Per analitzar el pes del transport públic s’ha de comparar amb el del cotxe ja que són medis 
substitutius. Per realitzar aquesta anàlisi s’eliminaran els usuaris que van a peu donat que no 
acostumaran a ésser usuaris del transport públic per la poca distància del seu trajecte. 

Externa 

Pel que fa a la mobilitat externa cal distingir entre els desplaçaments dels residents a 
Terrassa cap a l’exterior i els desplaçaments des de l’exterior a Terrassa. 

 

A peu
53%

Transport públic

 
8%

 

Transport privat

 
39%

 

Taula 2.5 Repartiment modal dels viatges amb origen i destí Terrassa 

Figura 2.11 Repartiment modal dels viatges amb origen i destí Terrassa 
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  Viatges % 
Transport privat 87589 83,1 
Transport públic 17467 16,6 

Altres 315 0,3 
Total 105371   
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Si en primer lloc s’analitza el volum de viatges de Terrassa cap al exterior el destí amb més 
desplaçaments és Barcelona amb un 19,7%. Per realitzar aquest desplaçament dins de les 
possibilitats de transport públic les més utilitzades són la Renfe i els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. El següent lloc l’ocupa Sabadell, al qual amb transport públic s’hi 
pot arribar amb tren, amb la companyia Renfe, i amb autobús, amb la companyia la 
Vallesana, sent menys utilitzat. El tercer destí és Rubí, destinació que disposa de connexió 
ferroviària directa amb FGC.  

 

Figura 2.12 Destinació dels viatges de Terrassa al exterior 

Taula 2.6 Repartiment modal dels viatges des de Terrassa a altres municipis 
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Destinació Usuaris % 
Barcelona 19.988 19 
Sabadell 16.533 15,7 

Matadepera 10.767 10,2 
Rubí 8.606 8,2 

Cerdanyola 5.255 5 
Altres 44.222 41,9 
Total 105.371   

 

El repartiment modal dels viatges cap al exterior segueix la següent estructura: El medi més 
utilitzat és el transport privat, representant un 83,1 %, seguit del públic en un 16,6%. 

Si s’analitza la procedència dels viatgers que van a Terrassa la majoria provenen de 
Barcelona en un 19% seguit d’un 15,7% que venen de Sabadell.  

 

Procedència Usuaris % 
Barcelona 20.694 19,7 
Sabadell 17.318 16,5 

Rubí 8.315 7,9 
Matadepera 7.293 6,9 

Viladecavalls 6.044 5,7 
Altres 45.444 43,3 
Total 105.108 19,7 

 

Taula 2.8 Procedència dels viatges des de l’exterior cap a Terrassa 

Taula 2.7 Destinació dels viatges de Terrassa al exterior 
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El repartiment modal d’aquests desplaçaments segueix una distribució molt similar a 

l’anterior. La majoria, un 81,8 % es desplacen en vehicle privat, mentre que un 17,8 % ho 

fan en transport públic. 

 

 

  Viatges % 
Transport privat 86009 81,8 
Transport públic 18685 17,8 

Altres 415 0,4 
Total 105108   

 

Taula 2.9 Repartiment modal dels viatges des de l’exterior cap a Terrassa 

Figura 2.13 Procedència dels viatges des de l’exterior cap a Terrassa 
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2.2. Problemes detectats 

Problemes socioeconòmics i de mobilitat 

• Important creixement demogràfic: L’important creixement demogràfic dels darrers 
anys, comporta uns efectes evidents sobre la mobilitat que poden agreujar-se amb 
futurs creixements si no es dota al municipi de les infraestructures adequades. 

• Important creixement de la població immigrant: La població estrangera a Terrassa ha 
augmentat de forma considerable en els darrers anys. Aquests nou vinguts 
esdevenen en molts casos viatgers captius del transport públic en no disposar 
d’altres opcions. Cal fidelitzar aquests usuaris, ja que en assolir nivells econòmics 
més elevats, disposaran de recursos per accedir a altres mitjans motoritzats amb els 
efectes negatius que pot comportar. 

• Població molt jove: L’edat mitja de la població del municipi mostra una població més 
jove que a altres municipis. Això implica un percentatge de població captiva més baix 
que altres municipis més envellits, mentre que d’altra banda pot implicar una major 
acceptació de mesures mediambientalment més sostenibles per part de la població. 

• Índex de motorització més elevat que a la resta de l’Àrea Metropolitana: La major 
disponibilitat de vehicle privat per part dels habitants de Terrassa, posa les coses 
més difícils al transport col·lectiu en aquest municipi. Així que les eines que 
dissuadeixin l’ús del vehicle privat han d’ésser complementàries a una millora del 
transport públic. 

• Facilitat d’aparcar al centre amb transport privat: A Terrassa hi ha molta oferta de 
pàrquings al centre de la ciutat. També hi ha zones, no molt allunyades del centres, 
amb molta oferta d’aparcament lliure. 

Xarxa de transport públic 

• Itineraris llargs: La intenció de que la majoria de línies disposin de connexió amb el 
centre, i les dues xarxes de ferrocarril, creen un seguit de recorreguts, que penalitzen 
els desplaçaments entre extrems de línies, com a conseqüència del llarg recorregut 
realitzat. 

• Superposició d’itineraris: Superposició d’itineraris de les diferents línies en vies que 
per les seves característiques geomètriques o pel seu grau de congestió, perjudiquen 
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de forma important els paràmetres de qualitat que haurien d’associar-se al servei ( 
temps de viatge, regularitat....) 

• Baixes freqüències: L’alt interval de pas en la majoria de línies, no permet entendre el 
conjunt de línies com una veritable xarxa, però tenint en compte que alguns 
importants equipaments estan servits  per una o dues línies, i per tan pressuposant 
que una gran part de la població haurà de realitzar un transbordament, amb la 
penalització que això suposarà. 

• Difícil penetració del transport públic al centre: Les característiques urbanístiques del 
centre penalitzen el transport públic, però en canvi la ubicació d’aparcaments per a 
vehicles privats no fa el mateix per al transport privat. 

• Serveis a zones de baixa densitat pensats com si servissin a zones d’alta densitat: 
Les característiques especials de les zones de baixa densitat, poca demanda, facilitat 
d’aparcament, sovint característiques urbanístiques poc favorables pel vianant, fan 
que els serveis regulars que s’ofereixen actualment no siguin suficientment atractius. 

• El transport públic pateix la mateixa congestió que el vehicle privat: El fet de no 
disposar de carrils o carrers exclusius per a la circulació de transport col·lectiu, fa que 
aquest mode pateixi la mateixa congestió que la resta de la xarxa viària, amb el fet 
afegit que les parades fan augmentar el temps de viatge en determinats corredors si 
es compara amb el vehicle privat. 

• Associació del servei de bus urbà a classes baixes: Cal dotar l’actual servei de major 
atractiu, no tan sols de velocitat, freqüència o regularitat, sinó també en l’aspecte 
exterior. 

• Poca accessibilitat directa a la xarxa ferroviària interurbana: La presència de dues 
estacions de ferrocarril a la zona més cèntrica del municipi, no permet cobrir de forma 
eficient gran part del terme municipal, amb el que això implica per a la mobilitat 
interurbana. 

• Ús poc important dels serveis interurbans per carretera: Les dades d’ús mostren 
serveis interurbans amb poca demanda de passatgers, el que no fa plantejar tampoc 
la implantació de sistemes de capacitat superior en aquestes relacions. 

• Concentració dels passatgers en determinats eixos centrals: Les diferents línies 
presenten càrregues de passatgers més importants en els eixos principals, mentre 
que disminueixen de forma important en els extrems, no detectant cap d’elles que 
absorbeixi un flux més important. 
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2.3. Necessitats detectades 

• Reestructuració dels itineraris: S’ha detectat uns itineraris poc directes i amb 
concentració de moltes línies en determinats eixos centrals. Seria recomanable una 
simplificació dels itineraris per aconseguir la concepció del servei com a xarxa.  

• Penalització del transport privat: Els usuaris del transport privat tenen grans facilitats 
per aparcar al centre de la ciutat de forma gratuïta. Les tendències actuals per 
millorar l’ús del transport públic passen per penalitzar el transport privat.  

• Jerarquització dels itineraris: Avaluar l’ús de les línies i intentar donar millor 
freqüència a les de major ús. Analitzar les línies tenen per destinació nuclis aïllats i 
avaluar sistemes de gestió per evitar que, si ningú ho sol·licitat, l’autobús no vagi fins 
aquest nucli. 

• Millora dels sistemes d’informació: Implementar a les parades de major demanda 
panells on s’indiqui el temps que manca fins al següent autobús. 

• Millora infraestructures: Augmentar la velocitat comercial implementant carrils bus. 
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3. Sistemes de transport actuals 

L’elecció del material mòbil vindrà condicionada per una sèrie de factors que són els 
condicionants mediambientals, els condicionals de la demanda, els del entorn i viari urbà i els 
d’accessibilitat. En aquest apartat s’analitzarà la resposta que ofereixen els sistemes de 
transport actuals a aquests condicionants per tal de poder escollir posteriorment com cobrir 
cada línia. 

Condicionants de la demanda 

Per tal de realitzar el procés de planificació del servei a oferir es necessitarà tenir una 
previsió de la demanda que es preveu transportar diàriament i també en hora punta. En 
funció d’aquesta demanda i altres factors que s’estudiaran posteriorment es decidirà la 
implementació d’un metro, tramvia, autobús o d’un altre sistema. 

A continuació es presenta un ordre de magnitud de la capacitat i la freqüència mínima dels 
principals modes de transport: 

 

 Capacitat (passatgers) Freqüència mínima (s) 
Metro convencional 400-1.000 90 

Metro lleuger/tramvia 100-400 180 
Autobús 40-120 137 

 

Amb aquestes dades es pot descartar la alternativa d’implementar un metro convencional 
analitzant la demanda de les actuals línies. Actualment la línia més utilitzada és la línia 3 amb 
59 passatgers per expedició. S’ha de tenir en compte que és molt difícil que aquests 59 
passatgers coincideixin en un punt del trajecte. Per molt optimistes que fossin les previsions 
de creixement de la demanda i tenint en compte la capacitat dels metro convencional es 
descarta aquesta alternativa ja que la ocupació seria molt baixa.  

Condicionants del entorn i viari urbà 

La majoria de ciutats han anat creixent des de fa segles des d’uns nuclis urbans medievals 
fins a els grans eixamples del segle XIX i la dispersió urbana del segle X. Aquests 
creixements han afectat a les trames dels carrers els quals eren irregulars i estrets a l’època 

Taula 3.1 Caracterització dels modes de transport públic existents 
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medieval, amb una disposició geomètrica als eixamples i una nova dispersió a la ciutat 
actual. 

La escassetat d’espai destinat a la via pública és una característica de les ciutats actuals 
tenint en compte el gran nombre d’activitats que si desenvolupen. El transport públic es 
presenta com una solució i no un problema per la manca d’espai: Es calcula que per un vial 
de 3-5 metres poden circular 2000 persones en automòbils, 9.000 en autobús, 13.500 en 
tramvia i 19.000 a peu. 

Els factors que més afecten a la presa de decisions són: 

• Amplitud efectiva dels carrils de circulació. 

• Radis de gir en interseccions i rotondes 

• Pendents dels carrers 

• Situació i accessibilitat de parades i estacions 

Condicionants de l’accessibilitat 

L’accessibilitat dels vehicles i de les parades és un dels factors de la qualitat de servei al que 
el ciutadà atorga major importància. Actualment la qualitat del servei és el centre de la gestió 
del transport públic urbà de passatgers. Els efectes de tenir en compte aquest condicionant 
són: 

• Poder oferir servei a persones en cadira de rodes 

• Facilitar l’accés a multitud de persones amb dificultat de mobilitat (gent gran, 
persones amb cotxets amb nadons, nens petits,...) 

• Percepció immediata d’un servei ciutadà d’alta qualitat que cuida els seus clients i 
està pensat per ells 

• Major seguretat dels passatgers minimitzant el risc de caigudes 

Altres condicionants de l’accessibilitat són la necessària existència d’elements a l’interior del 
vehicle destinats a afavorir l’accessibilitat i l’ergonomia com són: 

• Barres horitzontals de subjecció per ajudar a l’equilibri a l’interior. 

• Barres verticals de subjecció. 

• Dispositius de subjecció de cadires de rodes i cotxets per nadons. 



Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà 
a  Terrassa  davant  el   seu  nou  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) Pàg. 33 

 

Condicionants mediambientals 

La elecció dels vehicles ve molt condicionada per factors socials i polítics que en el transport 
públic de superfície són fonamentals ja que el seu impacte sobre la imatge de la ciutat és 
notable. Un dels condicionants sociopolítics més important és centrar-se en escollir un 
vehicle de característiques sostenibles des d’un punt de vista mediambiental. Això es 
tradueix en el desig de tenir un material mòbil que no emeti gasos, de baix consum energètic 
(si és possible amb energies renovables), silenciós i que en definitiva tingui poca incidència a 
la via urbana complint la seva funció de transportar passatgers de forma adequada. També 
és important tenir en compte les iniciatives compreses a la Agenda 21 que han adoptat 
moltes ciutats. 

3.1. Autobús 

Actualment, en el mercat hi ha una variada tipologia de vehicles dels quals s’analitzarà la 
seva resposta als condicionants citats anteriorment i els seus costos. 

Condicionants de la demanda 

Els autobusos actuals tenen una capacitat que oscil·la entre les 10 i les 150 places. És 
necessari conèixer totes les alternatives per tal de decidir amb quina d’elles s’implementa 
cada línia. 

• Microbús: Són autobusos de dimensions reduïdes amb capacitats variables d’entre 
20 i 40 places (entre 10 i 15 seients). Les seves reduïdes dimensions permeten, al 
tenir un radi de gir menor, la seva utilització en carrers de difícil penetració. 
Actualment aquesta alternativa s’està utilitzant en busos de barri. 

• Midibús: Autobusos amb capacitat d’entre 40 i 60 places (entre 15 i 20 seients). 

• Autobús estàndard: Aquests són els més utilitzats a la actualitat tenint una capacitat 
d’entre 70 i 90 viatgers (entre 30 i 45 seients). 

• Autobús articulat: Aquests són els autobusos més grans amb una unitat remolcada. 
Tenen una capacitat d’entre 100 i 150 passatgers (entre 50 i 60 seients). 

És aconsellable, des d’un punt de vista de la demanda, adquirir vehicles amb la major 
capacitat possible que permetin absorbir un possible augment de la demanda possible. 
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Condicionants del entorn i viari urbà 

Els condicionants de l’entorn urbà conduiran a una decisió o una altra en funció del projecte 
de traçat i les dimensions dels radis de gir, pendents, estacions, etc. 

En el cas dels autobusos existeixen avui en dia en el mercat una gran diversitat de vehicles 
amb diversitats molt diferents. A continuació es resumiran les principals característiques de 
les diferents categories de vehicles existents: 

 

 Longitud (m) Amplada (m) Potencia (CV) 
Microbús 7-8 2,0-2,2 120-200 
Midibús 8-11 2,4-2,5 200-240 

Autobús estàndard 12-15 2,5-2,6 240-280 
Autobús articulat 18-20 2,5-2,6 300-350 

 

La longitud i l’amplada condicionen els radis de gir els quals s’hauran d’analitzar en carrers 
estrets.  

Els vehicles estàndard (també els midibusos i els articulats) poden disposar de tres portes: la 
davantera per l’accés de passatgers, i les dos posteriors per el descens. Les tres portes són 
una bona solució per alleugerar el descens de passatgers aconseguint reduir el temps 
d’estacionament a la parada. 

Cal destacar que la potència també és important per itineraris amb rampes significatives, això 
pot descartar alguns models existents que per dimensions si que podrien ajustar-se. Una 
prova pràctica del vehicle en condicions normals de càrrega és altament recomanable 
perquè servirà per validar la idoneïtat de l’itinerari previst.  

Condicionants de l’accessibilitat 

L’adquisició de vehicles de plataforma baixa és quasi obligatori quan s’implanta un nou de 
servei de transport públic de superfície. En algunes Comunitats Autònomes  com Barcelona 
és obligat per lleis d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. A part existeix la 
possibilitat de sol·licitar subvencions a diferents organismes per adquirir aquest tipus de 
vehicles. 

L’altra alternativa per facilitar l’accés a persones de mobilitat reduïda és adquirir vehicles amb 
plataforma convencional però amb mecanismes d’elevació de cadires de rodes per complir 

Taula 3.2 Caracterització dels diferents tipus d’autobús 
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els requisits d’accessibilitat. Aquesta alternativa no és recomanable ja que complica les 
operacions a les parades, dificulta l’entrada a persones amb mobilitat reduïda però que no 
van amb cadira de rodes i augmenta el temps de parada. 

Condicionants mediambientals 

En el cas dels autobusos el condicionant mediambiental acostuma a traduir-se en el desig 
d’adquirir un vehicle que no sigui de tracció diesel o de combustió interna encara que sovint 
no es té ben definit quina serà l’alternativa a escollir ni els avantatges mediambientals reals 
que aporta. Cal destacar que actualment a Europa els autobusos són responsables del 0,3 
% de la emissió de monòxid de carboni (CO), 5 % dels hidrocarburs (HC), 9 % dels òxids de 
nitrogen (NOx), 7,7 % de les partícules de suspensió i un 5 % del diòxid de carboni (CO2). És 
evident que el rati d’emissió de l’autobús és comparativament menor si es medís per 
passatger aportat; per contaminar el mateix que un cotxe amb 1,5 passatgers n’hi ha prou 
amb que tingui una ocupació de 5 passatgers. 

Pel que fa a la contaminació acústica els autobusos generen 11 cops menys soroll que el 
número de vehicles equivalents. La millora en el manteniment, l’ús de tecnologies més 
silencioses i la instal·lació de materials insonoritzats ha reduït enormement la contaminació 
acústica del transport públic en els últims anys. 

Per substituir a la tracció diesel existeixen diferents tecnologies existents en el mercat: motor 
elèctric, motor híbrid, motor de biocombustible, de gas natural o amb pila d’hidrogen. 

• Vehicles elèctrics: Els motors són alimentats per la energia elèctrica 
emmagatzemada en unes bateries que estan instal·lades a l’interior que tenen que 
recarregar-se. Aquests vehicles tenen emissions nul·les de contaminants i presenten 
un baix nivell de soroll. Són molt eficients i permeten recuperar part de l’energia 
consumida en la frenada. Per contra estan molt limitats per l’elevat volum, gran es i 
baixa autonomia de les bateries les quals es degraden i tenen un reciclatge difícil i 
cost elevat. La limitació de potencia fa que el nombre màxim de passatges es situa 
en uns 30. Actualment no són una alternativa viable. 

• Vehicles híbrids: Aquests motors tenen un motor diesel que alimenta unes bateries 
que subministren energia elèctrica al motor elèctric.  Es poden classificar entre els 
que funcionen en sèrie (la tracció sempre es realitza amb el motor elèctric) o en 
paral·lel. Tenen una autonomia que pot arribar a 500 km podent transportar fins a 90 
passatgers. A més el motor diesel pot deixar de funcionar en certes zones i recupera 
part de l’energia de frenada. Tot i això tenen problemes de manca de potència en 
rampes fortes i conserven el problema del pes i del volum com també les dificultats a 
l’hora de ser reciclades les bateries. Els estalvis de combustible no solen ser 



 Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà                                                   
Pàg. 36 a Terrassa  davant  el   seu  nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)   

 

suficients per justificar l’adopció d’aquest sistema. Tot i els inconvenients les 
avantatges han fet que s’estengués ràpidament per les ciutats europees. 

• Vehicles amb biocombustible: Els biocombustibles que s’utilitzen en els motors com a 
substituts dels derivats del petroli es basen en alcohols o bé en olis vegetals com la 
colza, el gira-sol o el soja. Aquests vehicles redueixen les emissions pròpies dels 
vehicles dièsel (20 % menys de CO, 40 % menys de HC i partícules i la totalitat dels 
òxids de sofre SOx) i presenten un bon balanç de les emissions de CO2 tot i que 
emeten més NOx. Com a inconvenient requereixen una gran superfície de 
monocultiu intensiu que és poc sostenible des d’un punt de vista mediambiental. 

• Vehicles amb gas liquat de petroli (GLP): Permeten reduir les emissions de 
contaminants i el soroll, però tenen una pèrdua de potència del 20 al 30% respecte al 
diesel limitant els viatgers a bord. Un altre inconvenient són els elevats consums, 
limitant l’autonomia, i els problemes de seguretat que els impedeixen estacionar en el 
subsòl. Són lleugerament més cars que els diesel i requereixen certa inversió inicial. 

• Vehicles a gas natural (GNC): Utilitzen gas metà realitzant un cicle Otto. Permeten la 
diversificació energètica amb unes emissions més reduïdes (excepte en els 
hidrocarburs). El principal inconvenient és que requereixen costoses inversions 
instal·lacions de subministrament i compressió del gas natural. Requereixen un major 
manteniment i menor capacitat de passatgers per l’elevat volum dels dipòsits. 

• Vehicles amb pila d’hidrogen: S’alimenten mitjançant energia elèctrica produïda per 
una pila d’hidrogen. Permeten una emissió de contaminant nul·la amb un combustible 
que sembla ser el futur del subministrament energètic. Aquesta contaminació es 
produeix únicament quan s’obté l’hidrogen pur. L’autonomia és alta, uns 250 km, la 
velocitat màxima de 80 km/h i la capacitat pot arribar a 75 passatgers. Aquesta 
tecnologia és actualment cara i es troba en desenvolupament. 

• Vehicles amb dièsel: Aquests vehicles formen la majoria del parc de busos actuals a 
Europa. Les exigències de la Unió Europea sobre emissions d’aquest tipus de motors 
són cada vegada més acusades i havent millorat molt la tecnologia els últims anys. 
Els nous motors tenen unes emissions un 80% menors que els fabricats el 1990. Les 
exigències cada vegada més fortes dificulten el seu futur. 
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Figura 3.1 Fotografia del tramvia de Rouen 

3.2. Tramvia 

La necessitat d’absorbir fluxos entre 10.000-20.000 passatgers/hora i sentit, que els 
autobusos convencionals no poden pal·liar, ha desenvolupat un seguit de sistemes de 
transport ferroviaris i no ferroviaris, que permeten transportar aquest nombre de passatgers 
alhora que poden oferir un servei amb unes prestacions que s’intenten aproximar a les del 
metro o dels trens de rodalies, com són la millora de la velocitat comercial, la regularitat...; 
però amb un costos d’inversió molt menors i amb millores respecte aquests com són una 
major proximitat del servei, millor accessibilitat... Factors molt importants en ciutats de mida 
mitjana o en desplaçaments curts. 

Aquest ha estat el primer dels sistemes de capacitat intermèdia que s’ha estès de forma 
important; ja des de fa uns anys, a moltes ciutat europees. 

La transformació dels antics tramvies en metros lleugers, ha millorat de forma molt important 
les característiques dels serveis d’aquests sistemes ferroviaris; algunes de les 
característiques millorades són un material mòbil de major capacitat, plenament accessible 
per a persones de mobilitat reduïda, segregat total o parcialment respecte la resta del 
trànsit... 

Aquests nous sistemes no tan sols han aparegut com a transformació de les antigues línies 
tramviaires, sinó que també s’han implantat en indrets on ja no hi havia tramvies clàssics, 
com és el cas d’algunes ciutat espanyoles que els havien fet desaparèixer feia dècades. 
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Aquests nous tramvies, que s’han implantat en un gran nombre de ciutats d’arreu del món, 
han absorbit la demanda de transport en ciutats de mida mitjana, on han esdevingut el mode 
principal de la ciutat al voltant del qual es vertebra la resta del sistema de transport públic, 
com és el cas de Rouen a França, Porto a Portugal o Alacant a Espanya, o bé han aparegut 
en grans ciutats on absorbeixen demandes importants, però no el suficient com per 
implementar un sistema de metro; aquesta situació en general es dóna en zones 
perifèriques, però a les que també cal dona un bon servei de transport col·lectiu, com és el 
cas del “Croydon Tramlink” de Londres al Regne Unit, els tramvies de “La Défense” i “Gare 
de Saint Dénis” de Paris a França, o el Trambaix i el Trambesós de Barcelona, a l’estat 
espanyol. 

 

 

Aquests sistemes a més d’oferir una bona qualitat de servei, pel que es refereix a transport 
col·lectiu, també esdevenen elements claus en la millora urbanística de les vies i àrees per 
on circulen. 

Tot i el gran nombre d’avantatges que presenten també tenen alguns elements negatius, 
com són els costos d’implantació, que tot i ésser menors que els del metro tradicional, sovint 
requereixen d’una forta inversió que alguns municipis o governs regionals no poden assumir, 
a més d’un procés d’implantació llarg en el temps; condicionants urbanístics com són la 
pendent o els radis de gir; o la poca flexibilitat en cas que es vulguin absorbir zones de 

Figura 3.2 Fotografia del Tramlink de Croydon a Londres 
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menor demanda, on aquesta no justifica l’arribada de la infrastructura, o la possible desviació 
en cas d’obres, talls de vies.... 

 

 

Condicionants de la demanda 

Quan s’implanta el tramvia la elecció del material mòbil s’ha simplificat gràcies a l’arquitectura 
modular de les composicions que permet, una vegada escollit el fabricant, adaptar el model a 
les longituds i capacitats requerides per la demanda. En els models existents un dels factors 
a tenir en compte és l’amplada que pot oscil·lar entre 2,20 i 2,65 m que condiciona la 
capacitat amb una longitud donada. Els tramvies actuals tenen una longitud d’entre 18 i 42 
m. La capacitat acostuma a oscil·lar entre 100 i 400 passatgers. Actualment és un sistema 
descartable ja que no hi ha cap línia amb demanda suficient per justificar la implantació d’un 
tramvia. 

Condicionants del entorn i viari urbà 

Anteriorment s’han exposat les diferents dimensions dels tramvies actualment disponibles, 
des del punt de vista de la capacitat. Els condicionants de l’entorn urbà conduiran a l’elecció 
d’una alternativa o una altra de vehicle en funció del projecte de traçat, les dimensions de 
radis de gir, pendents, estacions, etc. 

 

 

Figura 3.3 Fotografia del tramvia de Saint Dénis a Paris 
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Condicionants de l’accessibilitat 

El tramvia és un sistema amb major capacitat que l’autobús, però mantenint el fàcil accés 
tractant-se d’un sistema de transport de superfície. En aquest sistema es mantenen les 
avantatges dels autobusos de plataforma baixa mencionats anteriorment amb l’accés a nivell 
des de les plataformes de les parades. 

Condicionants mediambientals 

La elecció del vehicle no presenta problemes del tipus mediambiental ja que es tracta d’un 
sistema de tracció elèctrica, sense emissió de fums i bastant silenciós. En tot cas les 
emissions de contaminants es produiran en el lloc de producció d’energia elèctrica però no a 
la mateixa ciutat. 

3.3. Híbrids 

A partir dels elements no tan favorables que s’han esmentat en l’apartat anterior, han 
aparegut arreu d’Europa, i també han començat a sorgir a l’estat espanyol, un gran nombre 
de sistemes que competeixen amb els metros lleugers o tramvies moderns, però que els 
intenten millorar pel que fa a costos, flexibilitat en l’explotació o condicionants urbanístics, 
sense renunciar a un bon servei. 

La denominació d’aquests mitjans no és comuna, però solen associar-se a una denominació 
comuna de “Transports en Vies Reservades”. Alguns d’ells són guiats, i altres no, mentre que 
tots ells disposen d’un sistema de rodament de tipus pneumàtic, que el diferencia clarament 
dels sistemes tramviaris. 

Bombardier 

Aquest sistema de transport pot considerar-se com el primer “pseudotramvia” que va 
aparèixer. El sistema de transport de Bombardier, consisteix en un vehicle sobre pneumàtics 
que utilitza com a mode de guiatge un rail central que es troba inserit a la calçada. 

Tot i que el vehicle està dissenyat per a ésser guiat mitjançant un rail, existeix la possibilitat 
de conducció manual en determinats trams, el que confereix certa flexibilitat d’explotació al 
sistema. Aquesta possibilitat és explotada en el cas de la ciutat francesa de Nancy, no en 
canvi a la de Caen, on els vehicles circulen sempre guiats durant l’explotació comercial. 

El sistema de rodament sobre pneumàtics li permet superar pendents de fins el 13%; a més 
de descriure radis de corba de fins a 12 metres. L’energia utilitzada pot ésser dièsel o 
elèctrica. El sistema de guiatge va començar amb alguns problemes, que van obligar a 
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suspendre el servei en alguns casos, un cop superats aquests, el sistema encara en manté 
alguns, com són el soroll excessiu en alguns trams, o la creació de roderes com a 
conseqüència de la repetició de trajectòries que ha obligat reforçar alguns trams, 
especialment a l’entorn de les parades. 

      

 

Els vehicles circulen en vies reservades tot i que en determinats trams ho fan compartint amb 
la resta de trànsit rodat. 

Civis d’Irisbus 

Aquest model de transport, també sobre pneumàtics, es diferencia de l’anterior model pel 
sistema de guiatge; en aquest cas es realitza un guiatge òptic mitjançant una càmera que 
segueix unes marques vials especials a la calçada, aquest sistema de guiatge és molt 
flexible ja que en qualsevol moment el conductor pot controlar el vehicle de forma manual 
sense necessitat de que el vehicle s’hagi d’aturar, de la mateixa forma que es pot realitzar el 
procés invers és a dir passar del mode manual al guiatge òptic, en marxa. 

 

 

Figura 3.5 Esquema del Civis d’Irisbus 

Figura 3.4 Fotografia del Bombardier a Nancy 
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L’ús de marques vials com a mode de guiatge facilita el seu procés d’implantació ja que 
requereix d’un volum d’obres menor que si s’haguessin d’instal·lar rails; d’altra banda l’ús 
també d’un sistema de rodament pneumàtic li permet superar pendents de fins el 13-18% i 
radis de corba de fins a 12 metres. El sistema tan pot funcionar en vies reservades com en 
vies compartides amb la resta de trànsit, en aquest cas però, la conducció es fa de forma 
manual. 

Pel que fa a energia, els vehicles poden funcionar amb alimentació dièsel o bimode, on es 
combina l’ús de dièsel amb sistemes d’alimentació elèctrica, segons el trams, el que permet 
prescindir de catenària en determinats trams on es vulgui evitar l’impacte visual d’aquesta. 

 

 

Les dimensions del vehicle són de 2,55 metres d’amplada, i de llargària presenta uns valors 
variables que van des dels 18.75 metres del model articulat fins els 24 metres del model 
biarticulat, el que condiciona la capacitat de transport de cada vehicle. 

Els vehicles són 100% pis baix; i l’assistència del sistema de guiatge l’ajuda a apropar-se de 
forma molt acurada a les parades, amb les millores d’accessibilitat que això comporta per als 
usuaris 

Irisbus, l’empresa constructora del vehicle Civis, presenta una versió 100% de conducció 
manual i de llargàries inferiors, però amb un aspecte molt semblant al del model Civis. 
Aquest model s’anomena Cristalis, i la resta de característiques són similars a les del model 
Civis. Aquests vehicles es poden trobar circulant a la ciutat de Lió, França. 

 

Figura 3.6 Fotografia del Civis d’Irisbus a Rouen 



Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà 
a  Terrassa  davant  el   seu  nou  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) Pàg. 43 

 

Translohr 

El sistema de transport proposat per Translohr és el més semblant a un tramvia, si es 
compara amb la resta de modes que es presenten aquest apartat. 

 

 

El fabricant presenta un gran nombre de models, en funció del nombre de mòduls destinats 
als passatgers, que implica diferents llargàries dels vehicles, que van des dels 18 metres fins 
els 39 metres, el que influeix de forma directa en la capacitat de cada vehicle. 

L’amplada dels vehicles és variable i va entre els 2,2 metres i els 2,6 metres; els vehicles són 
elèctrics i presenten dues modalitats de conducció, unidireccional i bidireccional.  

El sistema de guiatge és similar al que disposen els vehicles de Bombardier, tot i que no són 
compatibles, a més que en aquest cas no és possible el canvi de conducció guiada a 
conducció manual, el que li confereix gairebé tanta rigidesa com els metros lleugers. El 
sistema de rodament pneumàtica li permet superar pendents majors que en el cas del 
tramvia. 

Circulen en via reservada, i la necessitat d’instal·lació del rail fa que el seu procés 
d’implantació sigui similar a la del metro lleuger. Els vehicles són de pis baix en la seva 
totalitat, i el mode de guiatge assegura la seva plena accessibilitat des de les parades. 

 

 

Figura 3.7 Fotografia del Translohr 
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Phileas 

El mode de transport anomenat Phileas, ha estat desenvolupat a la ciutat holandesa 
d’Eindhoven. Sorgeix davant el desig d’oferir un sistema superior a l’autobús, amb un mode 
de guiatge que no sigui mitjançant un rail, ja que comporta poca flexibilitat, ni tampoc òptic , 
ja que en aquesta zona del nord d’Europa, la pluja, la neu i la baixa lluminositat, entre 
d’altres, fan que el guiatge òptic presenti molts problemes. 

En aquest cas el vehicle és guiat mitjançant un sistema magnètic; la inserció d’unes peces a 
la calçada marquen la trajectòria del vehicle, ja que es produeix una interacció entre vehicle i 
elements de guiatge.  

Tot i que el sistema soluciona alguns dels problemes que es generaven en el cas del guiatge 
òptic, en genera d’altres com és la interferència elèctrica amb altres elements del mobiliari 
urbà. 

 

 

Els vehicles circulen en via reservada, on cal inserir les peces que realitzaran el guiatge, això 
comporta un procés d’implantació i un cost econòmic prou elevat per tal de poder implantar 
el sistema. 

 

Figura 3.8 Fotografia del Phileas d’Eindhoven 
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FTR 

El sistema conegut com a FTR, abreviació de la paraula future,es troba a la ciutat anglesa de 
York.  

Es tracta d’un sistema d’autobús però amb unes característiques estètiques i un seguit de 
millores en l’explotació que pretén distanciar-lo respecte a la resta d’autobusos. 

         

 

Les característiques estètiques del vehicle són un dels aspectes més rellevants, ja que la 
carrosseria i l’espai interior del vehicle s’han dissenyat per tal de que s’assembli el màxim 
possible a un vehicle tramviari. El vehicle disposa de conductor que en tot moment controla 
el vehicle, i les seves dimensions són molt semblants a les de la resta de vehicles. 

Un seguit de millores en l’explotació com és la compra dels bitllets a bord en màquines 
expenedores i millores en la informació a l’usuari com és  l’anunci de les parades a bord o el 
temps d’espera a les parades , ajuden a millorar les característiques d’aquest servei. 

Els vehicles són plenament accessibles i s’aturen a parades convencionals d’autobús. 
Utilitzen combustible dièsel. No circulen en plataformes reservades pel que estan sotmesos a 
les interferències de la resta del trànsit 

Zuidtangent 

El sistema conegut com a Zuidtangent consisteix en un seguit de plataformes reservades per 
on circulen autobusos convencionals. 

Aquestes plataformes sovint són en viaducte i en altres casos son les mateixes vies que es 
troben destinades a la resta de vehicles. Aquesta segregació permet assolir velocitats 

Figura 3.9 Fotografia del FTR de York 
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comercials i regularitats molt atractives, que fan que s’aproximin o fins i tot superin a la dels 
tramvies moderns. 

Les característiques tècniques del vehicles no es diferencien de forma substancial respecte 
qualsevol autobús convencional articulat. 

 

 

Model Bombardier Civis/Irisbus Translohr Phileas Zuidtangent FTR-Wright 
Group 

Longitud 24,5m 18,5m 25-39m 18-24 18m 18,7 

Amplada 2,5m 2,55 m  2,2 m  2,5 2,55 nc 

V.Màx. 70 km/h  nc 70 km/h  nc nc nc 

Radi  corba mínim 12 m  12 m  10,5 m  nc nc nc 

Màx.Pendent 13% 13-18 % 13% nc nc nc 

Pax.asseguts 40 32 24-60 nc 47 41 

Pax. drets 105 188 127-217 nc 111 67 

Total pax 145 120 151-277 120-180 158 108 

Plataforma 
Reservada 

No en la 
totalitat 

No en la 
totalitat 

Cruïlles a 
nivell 

No en la 
totalitat 

No en la 
totalitat 

No en la 
totalitat 

 

Figura 3.11 Caracterització dels vehicles de capacitat intermitja 

Figura 3.10 Fotografia del Zuidtangent a Amsterdam 
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4. Plantejament seguit a altres ciutats 

A continuació s’exposarà la política seguida per ciutats d’una població similar a Terrassa pel 
que fa a transport públic. La tendència actual de les ciutats, com es veurà a continuació, ve 
marcada per una millora de les xarxes de transport públic i una política basada en disuadir 
l’usuari de desplaçar-se en vehicle privat.  

En aquest apartat es recull una breu mostra de l’estratègia seguida per la major part de les 
ciutats Europees. 

4.1. Política europea del transport 

La política europea en matèria de transport públic ve marcada per el Llibre Blanc de la 
Comisió Europea. Aquest document marca les línies a seguir de cara al 2010. Les mesures 
que proposa es poden agrupar en 3 blocs[1]: 

A) Regular l’accessibilitat per reduir radicalment el tràfic als centres històrics 
millorant la qualitat de vida 

• Restringir l’accés al centre històric 

• Accés de pagament per al transport privat 

B) Política d’aparcament amb l’objectiu de 

• Reorganitzar i controlar el tràfic i l’aparcament 

• Millorar el transport públic 

• Promoure un us racional d’energia 

Mitjançant les següents estratègies 

• Aparcament de pagament en el centre excepte pels residents 

• Preparació de zones d’aparcament gratuites fora del centre 

• Millorar el transport públic amb noves rutes i nous vehicles 
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C) Transport públic acompanyat amb la implementació de 

• Carril bus compartits amb carril bici 

• Busos ecològics 

 

4.2. El model de Parma 

Parma és un municipi d’Itàlia amb una població d’aproximadament 170.000 habitants amb un 
perfil industrial similar a Terrassa. A continuació s’exposen els principals elements de la seva 
política de transport 

Desenvolupament i promoció del transport públic 

S’ha realitzat una sèrie d’inversions destinades a renovar la flota de transport públic, 
expandir les rutes i la creació d’autobusos llançadora des de les zones d’aparcament 
de vehicles.  

L’establiment d’autobusos llançadora des de les zones d’aparcament per reduir el tràfic 
al centre acompanyat de serveis innovadors com el bus de l’hospitat, el nocturn i el 
campus express ha acompanyat el desenvolupament de les noves línies cap a zones 
anteriorment no servides.  

La inversió en nous vehicles ha estat enorme: entre 2001 i 2002 es van comprar 85 
nous vehicles ecològics. També es van comprar autobusos ecològics per al transport 
escolar i un nou sistema per ubicar en tot moment els autobusos que permet informar 
als usuaris del temps que resta fins al nou servei. 

També s’ha substituit el format dels títols de transport públic. S’ha passat dels títols en 
paper a la targeta magnètica. En el futur aquesta targeta magnètica no només 
permetra pagar l’autobús sinó que també es podrà pagar altres serveis. 

Us de noves tecnologies per integrar la mobilitat 

El 2003 s’ha implementat un projecte de car sharing i car pooling a Parma. El car 
sharing i el car pooling són iniciatives basades en donar alternativa a l’usuari a comprar 
un vehicle privat. Promouen un servei en el qual l’usuari, a través de la web, troba un 
altre individu que acostuma a realitzar el mateix desplaçament sorgint la possibilitat de 
realitzar-lo en el mateix vehicle. També promouen que un mateix vehicle sigui utilitzat 
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per usuaris diferents al llarg del dia. Aquestes iniciatives pretenen frenar el creixement 
del vehicle privat. 

També s’ha implementat un observatori que controla la mobilitat i el medi ambient. 
Aquest observatori realitza una gestió semafòrica amb dades a l’instant del tràfic als 
carrers del municipi. També es controla les emissions de contaminants a la ciutat. 

Coordinació de les activitats de gestió de la mobilitat 

S’ha començat una activitat de gestió de la mobilitat on s’ha analitzat aspectes com per 
exemple els desplaçaments que realitza la gent per anar a treballar i la influència en el 
tràfic dels desplaçaments per acompanyar als fills a l’escola. 

4.3. El model d’Aalborg 

Aalborg és un municipi Danès amb una població d’aproximadament 161.000 habitants. 
Aquesta ciutat forma part de diferents projectes europeus, com per exemple el Vivaldi, que 
busquen un escenari de transport més sostenible. Les principals mesures realitzades en 
matèria de transport públic són les següents: 

Millora del transport públic 

Per dur a terme aquesta millora s’estan duent a terme una sèrie d’alternatives com són 
un nou pla de transport públic al 2004, l’obertura d’una nova línia de tren, la introducció 
de Solucions Intel·ligents al Transport (ITS) a la flota d’autobusos i posteriorment a les 
parades i la construcció d’una nova terminal d’autobusos. Aquestes activitats busquen 
donar una millor imatge al transport públic i aconseguir un augment de la demanda 
d’entre 2-3 %. Aquesta millora preten que el transport públic sigui una alternativa real al 
transport privat. 

Nova política d’aparcament 

Des de Gener del 2003 ja no és possible aparcar al carrer gratuïtament en el centre de 
la ciutat. Els residents han de comprar una llicència anual per aparcar i, els no 
residents, han de pagar per estacionar tenint un temps màxim permès. Aquesta 
mesura permet ingresar diners i fer que la gent utilitzi el transport públic. 

Desenvolupament del car sharing 

Com ja s’ha comentat anteriorment el car sharing és una iniciativa que consisteix en 
que un únic cotxe sigui utilitzat per diferents conductors que s’acostumen a desplaçar a 
diferents franjes horàries. Aquesta iniciativa preten reduir el parc de vehicles. L’objectiu 
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d’Aalborg és la implementació de 1-2 estacions de car sharing amb 4-6 vehicles. Al ser 
aquests vehicles compartits per diferents usuaris es preten aconseguir substituir 
d’entre 10-25 cotxes privats. 
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5. Situació futura 

5.1. Definició d’escenaris 

L’escenari actual i de futur de la xarxa de transport difereixen de forma considerable. 
L’ampliació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya juntament amb la construcció de 
noves estacions a la línia de RENFE, provocarà un gran canvi en l’accessibilitat als diferents 
serveis ferroviaris per part dels potencials usuaris al municipi de Terrassa, tan per a relacions 
internes com externes. 

A més de les millores relacionades en l’àmbit ferroviari, també estan previstes un seguit de 
millores pel que fa la xarxa viària. Aquestes millores dibuixen un escenari en el que algunes 
vies internes, que actualment juguen un paper fonamental en la mobilitat, poden veure’s 
descarregades de trànsit, en crear-se un conjunt de vies que podran realitzar el paper de 
ronda urbana del que actualment Terrassa no disposa. 

Juntament amb el canvi de la xarxa de transport i al xarxa viària es produirà un canvi de 
l’estructura territorial de Terrassa, amb actuacions residencials i de sòl productiu que 
modificaran la mobilitat de la ciutat i la seva àrea d’influència més immediata. 

El desenvolupant del POUM juntament amb les noves infraestructures previstes en l’àmbit 
del transport, dibuixen un nou escenari pel que fa la mobilitat a Terrassa. 

Aquest conjunt d’actuacions, juntament amb les diverses possibilitats d’incentivar el transport 
col·lectiu en detriment d’altres mitjans motoritzats, obliguen a dibuixar diversos escenaris que 
permetin analitzar les diferents situacions creades en l’àmbit de la mobilitat i veure quines 
són les propostes de xarxa que millor s’adapten. 

5.1.1. Escenari 0: Situació actual i finalització del metro a Terrassa  

La definició d’aquest primer escenari, ve motivada per la finalització de les obres de 
prolongació de l’actual línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en un horitzó 
d’aproximadament tres anys, en el qual no es produirà el completament del POUM, així com 
la possible construcció de noves estacions en un horitzó menor també que el del 
completament del POUM. 

A més l’anàlisi d’aquest escenari de completament dels serveis ferroviaris, juntament amb 
l’actual xarxa d’autobusos, pot ajudar a marcar les directrius de la nova xarxa de transport 
urbà de Terrassa.  
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Prolongació de la línia de FGC 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) està duent a terme les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya a Terrassa, 
que dotaran la ciutat de tres noves estacions (Vallparadís-UPC, estació del Nord i Can 
Roca), permetran fer intercanvi amb la línia C-4 de rodalies de Renfe i faran arribar aquesta 
línia fins al barri de Can Roca. 

El perllongament de la línia d'FGC a Terrassa suposarà tota una transformació de la mobilitat 
en el transport públic en aquesta ciutat. Així, aquesta actuació contribuirà a millorar tant les 
connexions entre Terrassa, la comarca del Vallès Occidental, Barcelona i l'àrea 
metropolitana, com els moviments interns al municipi. 

Les noves estacions, a més, permetran donar servei a algunes zones de creixement de 
Terrassa, a l'àrea universitària i a equipaments sanitaris, com l’Hospital Mútua de Terrassa i 
l’Hospital de Sant Llàtzer i espais històrics i culturals, com el conjunt de les esglésies de Sant 
Pere, el castell cartoixa de Vallparadís o el Museu Tèxtil. 

• Estació de UPC-Vallparadís 

L’obra preveu la construcció d’una estació soterrada amb un aparcament i espai per 
a la implantació d’activitats terciàries, el que representa una superfície total 
construïda d’aproximadament 28.000 m2.  

L’estació se situa sota el carrer de Salmerón, i es perllonga per sota d’aquest, des de 
la plaça dels Drets Humans, creuant l’avinguda de Jacquard, fins a l’alçada del castell 
cartoixa de Vallparadís. La ubicació de l’estació permetrà apropar el ferrocarril al 
centre de la ciutat i donar servei a una zona amb un gran nombre d’equipaments 
públics, com són la zona universitària i el campus de l’UPC, els equipaments sanitaris 
pròxims, els diferents museus existents, etc.  

• Estació del Nord 

El projecte de perllongament preveu la continuació del traçat cap a l’estació del Nord, 
on es connectarà amb la xarxa de rodalies de RENFE. D’aquesta forma es crearà un 
intercanviador que enllaçarà les dues línies fèrries (FGC i RENFE) i donarà més 
possibilitats als ciutadans que es vulguin moure no només per l’interior de Terrassa, 
sinó a aquells que vulguin fer un canvi de línies ferroviàries segons les seves 
necessitats. 
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• Estació de Can Roca 

L'estació de Can Roca, que serà final de trajecte de la línia d'FGC a Terrassa, 
comptarà amb un seguit de plantes d’aparcament per sobre de l’espai destinat a les 
andanes. Aquesta estació es troba en una zona d’actual procés d’urbanització. 

Prolongació de la línia de RENFE 

La millora de les infrastructures ferroviàries es completen amb la posada en servei de dues 
noves estacions a la línia de RENFE (Manresa-Barcelona). 

La primera d’elles situada a la zona oest del municipi, Estació de Can Boada, i la segona a la 
zona est, Estació de Torresana-Les Arenes. Aquestes dues estacions donaran servei a 
zones que actualment no es troben servides per serveis ferroviaris, i on a més a zones 
properes a aquestes es preveuen importants creixements als que se’ls dotarà de servei de 
transport col·lectiu ferroviari. 

A més i tal com s’ha explicat anteriorment, es crearà un punt d’intercanvi entre les dues 
xarxes de ferrocarril a l’actual estació de RENFE de Terrassa, amb la millora de la 
connectivitat entre ambdues xarxes que això suposarà, i la possible complementarietat entre 
ambdues. 

5.1.2. Escenari 1: Completament del POUM 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), preveu un seguit d’actuacions al municipi que 
faran que canviï la mobilitat del municipi, com a conseqüència de les noves implantacions tan 
residencials com de sòl productiu que s’implantaran al terme municipal. Aquestes mesures 
poden resumir-se en 4 línies: 

Àmbit de ponent: 

Aquest creixement s’estructurarà al voltant de la riera de Palau, la qual es cobrirà fent-hi un 
Passeig. Aquest serà l’àmbit de creixement més important pel que al completament del 
POUM es refereix. A la part nord del futur passeig hi haurà fort creixement residencial i a la 
part sud l’increment serà per usos terciari i industrial. 

Es plantegen dos grans grups de zones de transport directament implicats i relacionats amb 
l’actuació: 

• A les zones de transport de la part Nord de la riera la transformació seguirà dos plans 
estratègics diferents. A la part on es disposa de sol urbanitzable és on hi haurà un 
major creixement del nombre d’habitatges, concretament es preveu la construcció de 
14.856 habitatges. Els sectors afectats són les Aymerigues, Can Marcet i Can 
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Colomer – Torrent Mitjer. La següent línia d’actuació és la localitzada en sòl urbà no 
consolidat que afectarà als sectors de La Maurina, Can Boada, Poble Nou i La 
Cogullada. 

• A la zona sud el creixement serà d’activitat terciària i industrial localitzada en sòl 
urbanitzable. Aquest creixement es realitzarà al voltant de la nova Porta Sud d’accés 
a la ciutat (resultant de la reordenació de l’actual nus d’enllaç de les autopistes C-58 i 
E-9 a l’entrada de la ciutat). Aquest creixement afectarà a 127,7 ha. 

Àmbit del nord i llevant: 

Al Nord i al Llevant el POUM fa una aposta per la contenció dels creixement i la preservació 
dels espais lliures del sòl no urbanitzable. Al Llevant es defineixen un conjunt de sectors de 
reduïdes dimensions amb la finalitat d’assolir l’acabament i el completament del teixit urbà 
consolidat. 

Àmbit sud: 

A la confluència de la riera del Palau i la riera de Les Arenes, el POUM pretén integrar 
aquesta part de la ciutat en el conjunt urbà consolidat. 

L’assoliment d’aquest objectiu es fonamenta en la prolongació de tres elements claus de la 
mateixa ciutat consolidada: 

• La Rambla d’Egara: Se’n projecta la seva prolongació i transformació en la columna 
vertebral dels nous sectors productius que es preveuen per l’àmbit. 

• Passeig de Ponent. 

• El nou eix de llevant: Un nou eix vertical que esdevingui l’alternativa i el complement 
en les comunicacions nord-sud per l’interior de la ciutat. 

Àmbit interior 

Definició de noves àrees centrals de millora urbana amb la finalitat d’assolir l’extensió de 
l’àrea central de la ciutat, i engrandint així el concepte de centre urbà. 

Les principals actuacions són per una banda l’actuació del:Vapor Cortés, representant una 
reconversió de 24,5 ha en sòl d’aprofitament terciari, i el de l’AEG, al 9609, representant-ne 
23 ha, a més d’altres de menor importància. 

Les diferents actuacions contemplen diferents accions, algunes comporten un augment del 
sòl residencial o productiu, mentre que altres impliquen noves infrastructures que millorin les 
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actuacions. El conjunt d’aquestes mesures preveuen una ampliació del nombre d’habitatges, 
veient-se augmentats en 28.040, i un augment del terreny productiu el qual augmentarà en 
227 ha.  

Els següents plànols mostren els creixements per zones de transport, tan pel que fa als usos 
residencials com d’activitats econòmiques. 

  

 

Figura 5.1 Creixements poblacionals amb l’aplicació del POUM 
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5.1.3. Escenari 2: Completament del POUM amb mesures sobre el vehicle 
privat 

Aquest escenari apareix davant la necessitat d’aplicar mesures dissuasòries del vehicle 
privat, i que d’aquesta forma es pugui augmentar el nombre d’usuaris del transport públic, 
que a priori no experimentaria un creixement tan gran com el que inicialment es podria 
preveure. Pel que fa a estructura urbana, i xarxes de transport té les mateixes 
característiques que l’apartat anterior. 

Aquestes mesures coercitives amb el vehicle privat passen per l’eliminació d’una part de les 
actuals places d’aparcament, així com la pèrdua de capacitat d’algunes vies principals o la 
modificació d’itineraris del vehicle privat, aquestes es resumeixen en la següent taula: 

• Disminuir l’oferta d’aparcament: Disminució d’un 25% de l’actual oferta 
d’aparcament. 

Figura 5.2 Creixements d’activitats econòmiques amb l’aplicació del POUM 
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• Pèrdua de capacitat d’algunes vies: Disminuir la capacitat de l’avinguda del Vallès 
donant-li un tractament de via urbana. 

• Augment dels itineraris dels vehicles privats: Tall de la Rambla d’Egara total o 
parcial en el seu tram entre la carretera de Montcada i el passeig del 22 de juliol. 

També s’analitzarà la possibilitat de fer pagar per entrar al centre amb vehicle privat. 
Aquesta mesura es realitzaria introduint zona verda al centre de la ciutat obligant a pagar 
al usuari per estacionar. 
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Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà 
a  Terrassa  davant  el   seu  nou  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) Pàg. 59 

 

6. Plantejament de solucions 

En aquest apartat es definiran una sèrie de possibles xarxes de transport per la ciutat de 
Terrassa. Aquestes han de ser capaces d’absorbir la demanda en el nou escenari que crearà 
l’aplicació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

6.1. Procés de modelització 

Per tal d’avaluar les diferents propostes d’una forma objectiva és necessari definir un 
mecanisme teòric que permeti mostrar una primera estimació de quina proposta és òptima 
des d’un punt de vista de passatgers totals. Aquest mecanisme no ha de ser totalment 
decisiu ja que en la presa de decisions s’han de tenir en compte altres aspectes no 
modelitzables com l’imatge que es preten donar o l’experiència en altres ciutats. 

6.1.1. Model aplicat 

El model més aplicat en aquest camp és el conegut com a model clàssic o de les quatre 
etapes. Aquest model va néixer a la dècada dels 60 després d’anys d’experimentació i 
desenvolupament. Malgrat la seva antiguetat, no ha patit grans alteracions durant els últims 
40 anys [2]. 

Per poder realitzar el model és necessari una sèrie de dades de partida: 

Zonificació  

És una pràctica molt habitual que permet operar amb volums més petits d’informació. Com a 
criteris de zonificació es pot adaptar a la divisió administrativa (facilita utilitzar la informació 
disponible), adaptar-se a la utilitzada en enquestes de movilitat anteriors o limitant els 
residents de cada zona. S’ha de buscar que les zones siguin homogènies pel que fa al valor 
de les variables socioeconòmiques. 

Treball de camp 

Principalent existeixen dues formes de realitzar el treball de camp que són les enquestes i els 
aforaments. 

Les enquestes poden ser domiciliàries cara a cara, telefòniques o in situ (a la xarxa de 
transport) i permeten obtenir el comportament dels usuaris en quan a movilitat. Els 
aforaments son recomptes numèrics d’una determinada variable sense tenir que recorrer a 
l’usuari per obtenir l’informació.  
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A partir del treball de camp es pot determinar, d’entre d’altres, les matrius origen destí (O/D) i 
el repartiment modal. Les matrius O/D són taules que mostren els fluxes de viatges entre les 
zones. 

Les quatre etapes en les que es basa aquest model són les següents: 

Generació/Atracció 

En aquesta primera fase s’estimen el nombre de viatges atrets i generats a cada zona a 
l’instant de referència amb models matemàtics basats en les variables socioeconòmiques 
amb gran correlació amb la movilitat. Aquestes variables són fàcilment estimables en un 
futur. 

Es preten trobar un model explicatiu dels viatges de l’àmbit d’estudi. És necessari que la 
major força explicativa estigui en els valors de les variables independents i no de les 
constants. Amb aquests models es construeixen i estimen les matrius generació – atracció 
d’anys futurs tenint en compte les hipòtesis de creixement per zona de cada una de les 
variables socioeconòmiques que intervenen en el model. 

Distribució 

Els models de distribució zonal expliquen la distribució espaial dels viatges (cap a on es 
dirigeixen els viatges produits a cada zona). En definitiva, estimen matrius O/D. Existeixen 
diferents models per definir la distribució com són el dels factors de creixement, model 
gravitatori, model de oportunitat… Tot i que el més utilitzat és el gravitatori. 

Repartiment modal 

Aquests models estimen quina és la elecció del mode de transport per part de l’usuari alhora 
de realitzar el desplaçament. D’aquesta forma es desglossa cada element de la matriu O/D 
en diferents modes obtenint un anàlisi més complet del comportament de l’usuari.  

Per realitzar el repartiment hi ha un gran nombre de models que es poden classificar en 
agregats o models desagregats, deterministes o probabilístics, descriptius o explicatius, 
estàtics o dinàmics i analítics o de simulació. 

Assignació 

Aquest model permet determinar els camins o rutes escollits per cada relació i carrega per 
trams per línies o xarxes viàries en els periodes horaris analitzats. Concretament hi ha quatre 
tècniques d’assignació desenvolupades [4]: 
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Tot o res: L’usuari només té en compte, quan decideix l’itinerari, el temps de viatge preferint 
itineraris de menor temps encara que el recorregut sigui més llarg. 

Estocàstic: Es té en compte la incertesa del conductor alhora de decidir quin és el camí més 
curt o la possibilitat que té el conductor de decidir entre diferents itineraris de similar cost. 

Iteratiu amb restricció de capacitat: Amb aquesta tècnica s’aconsegueix que els viatges 
assignats a cada tram no superi la seva capacitat. L’usuari busca el camí menys 
congestionat. 

Dinàmic: És un complement al mètode anterior preferint itineraris de menor temps encara 
que la distància sigui superior. 

En xarxes urbanes pel transport públic s’acostuma a utilitzar el model estocàstic i el del tot o 
res [3].  

6.1.2. Implementació del model 

El model s´ha implementat per a cadascun dels següents escenaris: 

Situació actual 

Escenari 0: Situació actual amb les noves parades dels FGC i la Renfe. 

Escenari 1: Completament del POUM (S’ha realitzat la simulació per cadascuna de les 
propostes de línies de transport públic que es tractaran més endavant). 

Escenari 2: Completament de POUM amb mesures coercitives sobre el vehicle privat 
(També s’ha simulat aquest escenari per cadascuna de les propostes). 

Els resultats que s’ha obtingut han estat la demanda de cada línia de transport per els 
diferents escenaris i la càrrega de cada carrer per tal de veure la possible saturació de la 
xarxa viària. 

En el present estudi s’ha facilitat les dades per poder realitzar la modelització i s’ha analitzat 
posteriorment els resultats obtinguts comprovant el seu realisme. La modelització ha estat 
realitzada per especialistes en aquests programes. 
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Entrades 

Per tal de poder implementar el model és necessari tenir com a entrada la matriu O/D per a 
cada mode de transport que, en el cas del present estudi són el vehicle privat, el transport 
públic i a peu. 

La matriu O/D actual s’ha extret de l’Enquesta Domiciliària de Mobilitat [veure annex B] 
facilitada per l’ajuntament de Terrassa. Ara bé, la matriu que s’ha extret d’aquesta enquesta 
no era completa ja que tan sols considerava els desplaçaments dels residents a Terrassa i a 
les localitats més pròximes. Per tal de aconseguir una nova matriu que representi de forma 
més fidel la mobilitat al terme municipal de Terrassa s’ha regenerat i depurat la inicial. 

Aquesta regeneració s’ha realitzat a partir dels aforaments de trànsit, facilitats per 
l’Ajuntament, així com per les dades de transport públic proporcionats per les pròpies 
companyies operadores, amb l’ajut del programa VISUM [veure annex C]. 

En aquest cas el fet de disposar de les matrius per als diferents modes, i tractant-se d’una 
matriu força completa, alguns dels passos següents no s’han aplicat en el cas de la 
modelització de la situació actual, però si en el cas de la modelització en l’escenari de futur, 
és a dir el de completament del POUM. 

Generació/atracció 

Aquest primer pas del model de les quatre etapes únicament s’ha implementat per les 
situacions futures ja que ja és prou conegut a la situació actual amb l’enquesta. 

A partir de la situació actual s’ha creat una sèrie de funcions en les quals es relaciona els 
viatges atrets i generats per cada zona a la situació actual, amb un seguit de variables 
socioeconòmiques. 

Per obtenir els desplaçaments futurs s’ha substituït en aquestes funcions el valor esperat 
d’aquestes variables socioeconòmiques. 

Distribució espacial 

Un cop coneguts els nous desplaçaments atrets i generats per les diferents zones, cal trobar 
la distribució d’aquests dins la matriu de mobilitat del municipi. 

Per aconseguir aquesta distribució s’ha elaborat un model de distribució, prenent com a 
referència la situació actual on intervenen un seguit de variables de generació i atracció de 
viatges juntament amb les impedàncies calculades entre les diferents zones. 
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Un cop elaborat el model aquest distribuirà els nous desplaçaments atrets i generats en el 
nou escenari que dibuixa el POUM, juntament amb un creixement natural que se li 
pressuposa a la resta de la ciutat així com als altres municipis que formen part de l’estudi. 

Repartiment modal 

Un cop conegudes les relacions entre les diferents zones s’han de repartir entre els diferents 
modes de transport: vehicle privat, a peu i transport públic. En el cas de la situació actual ja 
es coneix ja que s’ha extret del procés d’enquestació domiciliària.  

Ara bé, en el cas de l’escenari futur del completament del POUM cal fer una estimació de 
quin serà aquest. A partir de les impedàncies dels diferents modes de transport es pot 
conèixer l’atractivitat d’aquests, cosa que caracteritzarà el repartiment modal. 

Assignació 

Un cop coneguda la distribució de viatges entre les parelles origen-destí que composen 
l’àmbit l’últim pas consistirà en determinar com aquests viatges, que es realitzen en un mode 
determinat, es distribueixen segons les diferents possibilitats d’itineraris entre les parelles 
O/D.  

En el procés d’assignació s’ha aplicat el mètode estocàstic ja que és el que donava una 
solució més realista. En qualsevol cas, s’ha analitzat les solucions derivades dels altres 
mètodes. El procés d’assignació l’ha realitzat el programa Visum. 

Calibració 

Aquesta és la última activitat de l’implantació del model i es realitza ajustant la matriu O/D 
amb els resultats dels punts d’aforament de trànsit a la xarxa viària i d’usuaris de les diferents 
línies de transport col·lectiu.  

En el present estudi s’ha realitzat la calibració a la modelització de la situació actual ja que és 
de la que se’n coneixen dades reals. Aquesta calibració es realitza amb el programa Visum. 

6.2. Descripció i anàlisis 

La nova xarxa de transport públic de Terrassa ha d’incloure un seguit de criteris generals 
d’actuació els quals s’hauran de reforçar amb un seguit de millores sobre el transport públic i 
intentant disminuir l’atractivitat del vehicle privat.  
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Criteris generals d’actuació 

Xarxa de relacions directes: Aquesta alternativa es basa en una jerarquització dels itineraris 
buscant desplaçaments directes en les principals relacions. La fortalesa d’aquest model és 
que la major part dels usuaris obtenen trajectes directes en els quals no tenen que realitzar 
cap correspondència. Les principals debilitats són les següents: En primer lloc, moltes de les 
principals relacions coincidiran en alguns trams provocant solapament de línies en 
determinats eixos; en segon lloc, la necessitat d’oferir servei a les relacions més minoritàries 
provoca la necessitat de més quilòmetres de xarxa que, amb mateixa flota d’autobusos, 
provoca majors intervals de pas; finalment, aquest sistema no és concebut per l’usuari com 
una veritable xarxa de transport donat que les línies no tenen recorreguts molt simplificats. 

Xarxa de malla o de transbordaments: La principal característica d’aquesta solució és que els 
usuaris poden desplaçar-se entre qualsevol origen i destí realitzant com a màxim un 
transbordament amb un recorregut molt directe. Per tal de compensar el temps que es perd 
en el transbordament és necessari uns intervals de pas. La malla permet una facilitat de 
concepció del sistema com una xarxa. 

Mesures complementàries 

Augment de l’atractivitat del transport públic: La millora de l’atractivitat es basarà en una 
millora de la flota i en la disminució del temps de viatge. S’estudiarà renovar part de la flota 
amb vehicles més sostenibles cosa que potenciarà la imatge del servei. Per reduïr el temps 
de viatge s’intentarà augmentar la velocitat comercial i disminuir el temps d’espera millorant 
la freqüència del servei. 

Disminució de l’atractivitat del vehicle privat: Per disminuir l’atractivitat del transport privat en 
primer lloc es realitzaran una sèrie de mesures sobre la circulació: tall de carrers, disminució 
de la capacitat de vies,...; i sobre els aparcaments: eliminació de part de les places, creació 
de places de pagament, allunyament de les noves places,... 

Pel que fa als nuclis aïllats de Can Goteres i Can Palet de Vista Alegre no es proposa 
modificació en el recorregut actual. És per aquest motiu que no s’inclouen gràficament a les 
propostes però si a la simulació. Aquestes línies són les anomenades 12-A i 13-A de les 
quals es proposarà més endavant una millora en el seu servei. 

6.2.1. Proposta de xarxa 1 

Aquesta primera proposta de xarxa intenta simplificar la situació actual, tallant moltes de les 
línies actuals, creant connexions més directes entre extrems i evitant recorreguts poc 
directes pel centre de la ciutat en recolzar-se en els nous punts d’intermodalitat de la ciutat.  
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Es creen dues tipologies de línies, la primera d’elles són les línies de primer nivell, que 
intenten recollir els fluxos principals amb uns recorreguts optimitzats i serveis freqüents; la 
segona tipologia de línies té la missió de mantenir part de la bona cobertura territorial de la 
que disposa actualment la ciutat, amb un serveis menys directes i menys freqüents; amb 
aquests es pretén absorbir una demanda “social” de viatgers, és a dir oferir un servei proper 
a determinades zones de la ciutat, per aquells usuaris que valorin la proximitat del servei 
enfront altres característiques com puguin ésser la velocitat comercial o la freqüència. 

A més es produeix una certa concentració de recorreguts per la zona centre, en tractar-se 
aquesta d’una zona d’important generació/atracció de desplaçaments, d’aquesta forma 
s’asseguren uns fluxos de desplaçaments que assegurin un nombre d’usuaris en les 
diferents línies, i que en cas de no passar per aquesta zona no els assolirien. 

D’aquesta forma es produeix una jerarquització dels desplaçaments, on es cobreixen de 
forma prioritària els principals desplaçaments; de forma no tan important, però si amb 
proximitat en origen i/o destinació, els fluxos menors i de forma indirecta, és a dir amb un 
transbordament, la resta. 

Tot i la simplificació dels recorreguts de les línies, no es converteix en una veritable xarxa, en 
part per la convivència dels dos tipus de línies de bus que no ajuden a simplificar gaire 
l’esquema. 
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Per tal d’avaluar la proposta s’ha realitzat una simulació amb el programa Visum el qual 
estima la demanda de cada una de les línies. Aquesta simulació s’ha realitzat per l’escenari 1 

Figura 6.1 Mapa del recorregut de les línies d’autobús de la proposta 1 



Disseny i avaluació d’una proposta de canvi de sistema públic de transport urbà 
a  Terrassa  davant  el   seu  nou  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) Pàg. 67 

 

(on es suposa aplicat el POUM) i a l’escenari 2 (on a més d’aplicat el POUM s’introdueixen 
mesures restrictives sobre el vehicle privat). 

 

Demanda (Escenari 1) 68.886 pax/dia Línies 14 
Demanda (Escenari 2) 88275 pax/dia Longitud total 156 km 

Flota 59 autobusos Horari 6:30 - 22:30 

 

A continuació es detalla, de cada línia, l’itinerari, la longitud total (anada i tornada), la 
freqüència i els passatgers diaris esperats (Demanda escenari 1 – Demanda escenari 2). 

 

Línia Itinerari Longitud Freqüència 
Passatgers diaris 

esperats 
 

1 Circular 15,2 km 10 min 7.887 - 10.489  

2 Can Trias - La Grípia 19 km 10 min 7.647 - 4.999  

3 Les Arenes - Hospital 13 km 10 min 5.391 - 8.326  

4 La Cogullada - Hospital 13,8 km 10 min 6.142 - 8.813  

5 Can Tusell - Can Parellada 16,2 km 10 min 14.478 - 12.091  

6 Dr Robert - La Grípia 7,8 km 20 min 1.777 - 2.076  

7 La Maurina - Can Tusell 12,6 km 20 min 2.360 - 3.974  

8 Parc Vallès - Poble nou 10,5 km 20 min 1.793 - 5.847  

9 Can Boada - Les Fonts 20,8 km 10 min 14.402 - 16.949  

10 Dr Robert - RENFE La Grípia 8,6 km 20 min 2.040 - 4.038  

11 Bus del centre 6,8 km 20 min 1.172 – 1.536  

12 Parc Vallès - Catalans 11,7 km 20 min 2.181 – 7.423  

 

Taula 6.2 Caracterització de les línies d’autobús de la proposta 1 

Taula 6.1 Quadre resum de la proposta 1 de línies d’autobús 
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6.2.2. Proposta de xarxa 2 

Aquesta segona proposta neix amb l’objectiu de convertir el sistema de línies de transport 
urbà en una veritable xarxa de transport. 

Les línies es distribueixen de forma que constitueixen un sistema mallat, amb línies Nord - 
Sud i Est - Oest principalment, amb l’excepció d’alguna línia. Aquest esquema implica que no 
es produeixi solapament entre línies, a més d’assegurar que gairebé tots els desplaçaments 
de la ciutat puguin realitzar-se com a molt amb un únic transbordament.  

Els transbordaments prenen molta importància amb aquest sistema, ja que un nombre 
important de desplaçaments no es podran realitzar de forma directa. 

Aquesta xarxa comporta la uniformització de l’accessibilitat al territori pel que fa a servei de 
transport públic, alhora que implica, a causa de la important interrelació entre línies, donar la 
mateixa importància a les diferents línies. 

El bon funcionament del sistema passa per oferir unes bones freqüències que s’han de 
mantenir en una gran període horari, a més de garantir una bona connexió entre línies 
ubicant les parades en cruïlles que garanteixin la màxima accessibilitat entres les diferents 
parades de forma que es penalitzi el menys possible el transbordament, tot i que això pot 
ésser complicat en eixos com l’avinguda del Vallès o la plaça dels Països Catalans. 

Aquesta proposta resulta interessant en municipis de major extensió, com per exemple 
Barcelona, ja que l’usuari, al realitzar desplaçaments més llargs, acceptaria més fàcilment la 
realització de correspondència. En canvi, a Terrassa, on els desplaçaments amb transport 
públic són molt curts, el temps perdut en una correspondència penalitzaria la demanda de 
transport públic.  
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Figura 6.2 Mapa del recorregut de les línies d’autobús de la proposta 2 
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A continuació és caracteritzarà la proposta en els dos escenaris: 

 

Demanda (Escenari 1) 64.913 pax/dia Línies 12 
Demanda (Escenari 2) 78.119 pax/dia Longitud total 150,3 km 

Flota 71 autobusos Horari 6:30 - 22:30 

 

 

 

Línia Itinerari Longitud Freqüència 
Passatgers 

diaris esperats 
 

A Poble Nou- Les Fonts 16,4 km 10 min 5.076 - 5.864  

B Can Roca – Les Fonts 16,6 km 10 min 8.957 - 10.599  

C Bon Aire – Parc Vallès 10,2 km 10 min 5.247 - 6.219  

D Can Tusell – Can Parellada 13,5 km 10 min 6.746 - 8.097  

E Can Tusell – Les Fonts 13,2 km 10 min 4.018 - 4.878  

F Les Arenes – Can Roca 11,6 km 10 min 2.283 - 2.599  

G Sant Llorenç – La Maurina 9,2 km 10 min 2.420 - 2.862  

H Les Arenes – La Maurina 7,4 km 10 min 3.878 - 4.687  

I La Maurina - Hospital 10,8 km 10 min 5.491 - 6.629  

J Sud - Sud 12,6 km 10 min 5.843 - 7.059  

K Can Trias - Puigmal 13,4 km 10 min 4.538 - 5.737  

L Circular 15,4 km 10 min 9.174 – 11.156  

 

Taula 6.4 Caracterització de les línies d’autobús de la proposta 2 

Taula 6.3 Quadre resum de la proposta 2 de línies d’autobús 
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6.2.3. Proposta de xarxa 3 

 

 Figura 6.3 Mapa del recorregut de les línies d’autobús de la proposta 3 
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Aquesta xarxa és un entremig entre les dues propostes inicials. Es busca unes relacions 
directes entre els principals itineraris i s’intenta que la resta de recorreguts es puguin 
realitzar, amb un trajecte directe, realitzant com a molt una única correspondència. S’intenta 
prendre els aspectes positius de cada una de les propostes fomentant uns recorreguts 
simplificats, aconseguint que l’usuari ho percebi com a xarxa, i evitant les correspondències 
en trajectes amb molta demanda. 

A continuació és caracteritzarà la proposta en els dos escenaris: 

 

Demanda (Escenari 1) 74.046 pax/dia Línies 11 
Demanda (Escenari 2) 91194 pax/dia Longitud total 142,6 km 

Flota 67 autobusos Horari 6:30 - 22:30 

 

 

Línia Itinerari 
Longitu

d 
Freqüència 

Passatgers 

diaris esperats 
 

1 Can Roca - Can Parellada 15,4 km 10 min 9.877 - 12.015  

2 Can Roca - Les Fonts 15,4 km 10 min 7.558 - 9.142  

3 Roc Blanc - La Grípia 19,3 km 10 min 4.120 - 5.290  

4 Can Boada - Can Petit 11,7 km 10 min 4.594 - 5.724  

5 Can Boada - Hospital 10,6 km 10 min 6.955 - 8.676  

6 Circular 15,2 km 10 min 9.487 - 11.742  

7 Pl Nord - Santa Margarida 9,8 km 10 min 5.540 - 6.724  

8 Can Boada - Can Parellada 16,4 km 10 min 12.322 - 15.047  

9 Rambla - Pl Els Bellots 11,2 km 10 min 4.198 – 5.396  

10 Can Boada - Pl Els Bellots 11,6 km 10 min 6.670 – 7.826  

11 Can Boada - Intercanviador 6 km 10 min 1.324 – 1.698  

 

Taula 6.5 Quadre resum de la proposta 3 de línies d’autobús 

Taula 6.6 Caracterització de les línies d’autobús de la proposta 3 
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6.3. Elecció 

Les tres propostes neixen amb l’objectiu de millorar el sistema de transport públic de la ciutat 
de Terrassa. 

La proposta número 1 representa una simplificació de l’actual xarxa, però amb un 
manteniment important de la cobertura territorial respecte la situació actual, amb la creació 
d’un conjunt de línies de segon nivell amb menors freqüències i recorreguts no tan directes. 

La proposta de xarxa número 2 suposa un canvi radical respecte el que és l’actual xarxa de 
transport tan pel que fa a morfologia com a ús per part dels viatgers. Aquesta xarxa segueix 
les tendències de xarxes experimentals que moltes altres ciutats han desenvolupat, però que 
encara no han aplicat, com a conseqüència dels dubtes que presenten aquests nous 
models, on el transbordament assumeix un paper molt rellevant, tenint en compte que els 
autobusos estaran sotmesos a condicionants externs importants, interaccions amb la resta 
del trànsit rodat, manca de prioritat semafòrica, dificultats en el transbordament,... 

Mentre que la propostes 3 neix com una situació intermèdia entre les dues anteriors, on es 
pretén tendir a un tipus de xarxa mallada, tenint en compte els condicionants que implica 
l’estructura urbana de la ciutat, però alhora que les línies absorbeixin els fluxos principals de 
desplaçaments de forma directa, i que en la majoria dels casos estan vinculats al centre de la 
ciutat. 

Com s’observa a la següent taula, les tres propostes es mostren prou equilibrades pel que fa 
a cobertura territorial, longitud total i flota d’autobusos necessàries. Es prendrà la proposta 
tres ja que presenta les principals avantatges de les possibles estratègies: relacions directes i 
malla. Aquesta proposta permet obtenir un major nombre de passatgers amb una xarxa que 
és pot entendre com a tal per l’estètica de les línies. 

 

 Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 
Demanda (Escenari 1) 68.886 pax/dia 64.913 pax/dia 74.046 pax/dia 
Demanda (Escenari 2) 88275 pax/dia 78.119 pax/dia 91.194 pax/dia 

Longitud total 156 km 150,3 km 142,6 km 
Flota 59 autobusos 71 autobusos 67 autobusos 

 

 

Taula 6.7 Quadre resum de les propostes de línies d’autobús 
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La solució que es proposa té una demanda diària 91.194 passatgers diaris amb 67 
autobusos al escenari que es pretén arribar. Si ho comparem amb l’escenari actual en el qual 
 es té una demanda de 39.450 passatgers diaris amb una flota de 56 vehicles es veu 
clarament com la solució que es proposa millora l’escenari actual.  
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7. Solució proposada 

Un cop decidida la proposta de xarxa és necessari analitzar com potenciar el transport públic 
al municipi de Terrassa.  

Actualment per aconseguir aquesta millora la major part dels municipis Europeus han optat 
per dues polítiques diferents; en primer lloc molts municipis han optat per donar una millor 
qualitat del servei implementant nous sistemes de transport i millorant el servei dels actuals. 
Altres ciutats han optat per penalitzar el transport privat ja que s’ha vist que per molt que és 
millori el transport públic és molt difícil captar als usuaris del vehicle privat. 

Es proposa, pel municipi de Terrassa, una combinació de les dues polítiques amb les 
mesures que es citaran a continuació. 

7.1. Millora de l’atractivitat del transport públic 

La millora del transport públic es basarà en la implementació d’un nou sistema de transport 
col·lectiu el qual es buscarà que convisqui amb els actuals i millorant el servei de les altres 
línies. 

7.1.1. Un nou mode de transport col·lectiu 

Així doncs s’ha vist que el nombre de passatgers previst a les línies més utilitzades no 
justifica la implantació d’un sistema de metro lleuger a Terrassa, ja que el seu elevat cost no 
faria viable econòmicament  el sistema, però no per això la ciutat ha de renunciar a un 
sistema de capacitat intermèdia. Per això es proposa un nou sistema de transport col·lectiu 
que tot i no ésser tramviari pot oferir un seguit de millores al servei que beneficiïn als usuaris. 

Alhora s’ha de distanciar de l’aspecte actual dels autobusos, ja que sovint no disposen d’una 
bona imatge i per tan cal diferenciar-lo clarament, alhora que la nova infraestructura creada 
pugui ésser aprofitada per la resta de transport col·lectiu amb el que conviurà. 

És per això que per a la ciutat de Terrassa es proposa un sistema que compleixi els 
següents requisits: 

• En via reservada: Aquesta no tan sols serà exclusiva d’aquesta línia sinó que també 
ha de poder ser utilitzada per altres línies de transport col.lectiu amb les que el 
sistema convisqui, com el TER de Rouen o el Zuidtangent d’Amsterdam. 
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• De ràpida implantació: La posada en marxa no ha de comportar llargs períodes 
temporals com el TER de Rouen o el FTR de York. 

• Adaptat urbanísticament: Ha d’estar adaptat al seu entorn tenint en compte que 
creuarà diverses tipologies de vies residencials, industrials,... I tenint en compte que 
en algunes zones pot ser un element clau per a la reurbanització de la via que millori 
les característiques urbanístiques d’aquesta com ha passat a Nancy o a Caen. 

• D’implantació progressiva: Ha de poder entrar en funcionament tot i que sigui de 
forma parcial i que la seva ampliació no comporti alteracions de servei, com el TEOR 
de Rouen o el Cristalis de Lió. 

• Econòmic: La instal·lació no ha de suposar obres molt importants que no siguin 
considerades necessaries. 

• Flexible: El sistema de guiatge ha de ser flexible perquè pugui adaptar-se a les noves 
necessitats del transport de la ciutat alhora que la vida pròpia del municipi no 
provoquin un alteració del servei, presència d’obres, talls temporals de les vies. 

• Accessible: Amb vehicles 100% en plataforma baixa, i amb amplis espais interiors i 
amb una aproximació a les parades mot ajustada, que pot aconseguir-se amb un 
sistema de guiatge adequat. 

• Ecològic: La implantació d’aquest mode de transport ha d’implicar millores 
mediambientals amb vehicles de tracció elèctrica. Aquests comporten una reducció 
molt important de les emissions de gasos contaminants, així com amb la disminució 
de la contaminació acústica. 

Identificació de les línies amb major demanda 

De la proposta seleccionada finalment, la xarxa nº3, cal analitzar les línies amb una major 
demanda. Aquestes línies seran les possibles candidates per a la implantació d’un sistema 
de capacitat intermèdia que per una banda pugui absorbir la major quantitat de passatgers i 
que d’altra banda permeti millorar les característiques del servei ofert en aquestes. 
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Figura 7.1 Caracterització de la línia 8 d’autobús de la proposta escollida 

  

Passatgers diaris esperats 
(Escenari 1) 

Passatgers diaris esperats 
(Escenari 2) 

Línia 8 12.322 15.047 
Línia 1 9.877 12.015 
Línia 6 9.487 11.742 
Línia 2 7.558 9.142 
Línia 5 6.955 8.676 

Línia 10 6.670 7.826 
Línia 7 5.540 6.724 
Línia 4 4.594 5.724 
Línia 9 4.198 5.396 
Línia 3 4.120 5.290 

Línia 11 1.324 1.698 
Línia 13-A 1.103 1.486 
Línia 12-A 298 428 

Total 74.046 91.194 

 

A continuació es mostren les quatre línies identificades amb el major nombre de passatgers. 

Línia 8: Aquesta línia connecta la zona nord i sud de la ciutat de Terrassa, a través dels 
eixos Miño-Barcelona-22 de Juliol. Ofereix diversos punts d’intermodalitat i cobreix zones de 
diversos tipus des d’importants equipaments fins a nous desenvolupaments residencials 
passant per importants enclavaments industrials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFE - Can Boada Punts 
d'intermodalitat RENFE - Intercambiador 
 FGC - Intercambiador 
  

Nous creixements residencials Altres punts 
d'interès Fira de Terrassa 

 Jutjats 
 Biblioteca central 
 Mercat de Sant Pere 
 Escola d'Òptica 
 Bombers 
 Campus UPC 
 Vapor universitari 
 Parc Vallès 
 Polígon Can Parellada 

Taula 7.1 Demanda esperada a les línies d’autobús de la proposta escollida 
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Línia 1: La línia 1 també connecta la zona nord i sud de la ciutat però en aquest cas a través 
de l’eix de la Rambla. Aquesta línia també serveix importants àrees d’equipaments, zones 
comercials, així com futurs desenvolupaments, tan residencials com de teixit productiu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Línia 6: Aquesta tercera línia transporta al voltant d’onze mil passatgers al dia , en el cas de 
la hipòtesi més favorable, i, es tracta de la línia circular que ha anat apareixent a les diferents 
propostes. Aquesta línia travessa importants zones residencials, com les zones de Can 
Palet, o els voltants de l’avinguda de l’Abat Marcet, així com importants equipaments i zones 
comercials. També creua importants zones en desenvolupament com és la del Segle XX. 

 

FGC - Rambla Punts 
d'intermodalitat  
  
  

Rambla de Terrassa Altres punts 
d'interès Fira de Terrassa 

 Jutjats 
 Museu de la ciència 
 Mercat de la independència 
 Hisenda 
 Cambra de comerç 
 Foment de Terrassa 
 Parc Vallès 
 Poligon Can Parellada 

Figura 7.2 Caracterització de la línia 1 d’autobús de la proposta escollida 
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Línia 2: Aquesta és la que disposa d’un nombre menor de passatgers però compta amb un 
punt positiu. Aquest és el fet que la línia transcorri bona part del seu recorregut per vials de 
nova construcció. Això faria que l’implantació d’un espai per reservat pel transport públic 
trasbalsaria de menor forma la resta de la mobilitat, alhora que els costos d’implantació 
podrien incloure’s total o parcialment en la inversió en urbanització que ja s’ha de fer, de 
forma que el cost d’implantació del sistema seria més econòmic. 

A més amb el desenvolupament de la ciutat a ponent, augmentarà el potencial respecte la 
situació actual, assolint-se els passatgers estimats en l’estudi que s’apropen als 10.000 cada 
jornada. 

Alguns dels nous punts d’interès que connectarà la línia són la transformació urbana de la 
zona del Segle XX, les noves zones de teixit productiu del nord (limítrofs amb la autopista 
orbital), les del sud (limítrofs amb el polígon de Santa Margarida), nous desenvolupaments 
residencials al nord de la Maurina, o les noves estacions de Renfe de La Maurina o la de 
FGC de Can Roca. Aquestes noves àrees de desenvolupament queden reflectides en el 
plànol adjunt. 

 

 

 

FGC - Rambla Punts 
d'intermodalitat  
  
  

Fira de Terrassa Altres punts 
d'interès Jutjats 

 Museu de la ciència 
 Mercat de la independència 
 Hisenda 
 Cambra de comerç 
 Foment de Terrassa 
 Vapor Universitari 
 Campus UPC 
 Parc de bombers 
 Escola d'Òptica 

Figura 7.3 Caracterització de la línia 6 d’autobús de la proposta escollida 
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FGC - Can Roca Punts 

d'intermodalitat FGC - Les Fonts 
 Renfe - Can Boada 
  

Nous creixements residencialsAltres punts 
d'interès Foment 

 Parc Vallès 

 

 

 

 

Anàlisi econòmic 

A continuació s’estimarà els costos d’una forma aproximada els costos d’implementació d’un 
sistema de Transport en Via Reservada a les quatre línies candidates. Els valors que 
s’ofereixen són totalment orientatius ja que l’implantació pot estar subjecte a molts 
condicionants que afectin el cost. 

Els valors de referència pel autobús, l’híbrid i el tramvia s’ha extret a través de diversos 
projectes que ha realitzat Idom en l’àmbit dels sistemes de capacitat intermèdia. Com a 
híbrid s’ha pres el TVR de Castelló de la Plana i com a tramvia el de Bilbao i Vitòria. 

 

 
Flota Quilòmetres a 

urbanitzar 
Quilòmetres a 

recorrer per dia 
Línia 8 7 8,2 km 1574,4 km 
Línia 1 7 7,7 km 1478,4 km 
Línia 6 7 7,6 km 1459,4 km 
Línia 2 7 8,2 km 1574,4 km 

 

 

Taula 7.2 Dades de partida per al càlcul del pressupost 

Figura 7.3 Caracterització de la línia 2 d’autobús de la proposta escollida 
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La següent taula mostra el valor orientatiu dels paràmetres més significats per estimar el cost 
de cada alternativa: 

 

 Bus Híbrid Tramvia 
Cost Unitat Mòbil (€/unitat) 200.000 950.000 3.000.000 

Cost quilòmetre urbanització(€/km) 0 3.000.000 9.000.000 
Costos explotació diari (€/km) 3,6 4,3 6,5 
Ingressos per bitllets (€/pax) 0,56 0,56 0,56 

Amortització costos implantació (anys) 10 25 25 

 

Per realitzar una primera avaluació totalment orientativa es calcularan els ingressos 
aproximats i els costos.  

Els ingressos es calcularan suposant l’escenari més favorable i que l’any té 300 dies 
(aquesta hipòtesi es realitza ja que la demanda de la simulació és la d’un dia feiner). Els 
costos es separan en costos d’implementació i costos d’urbanització. 

 

  

Costos 
implantació (€) 

Costos explotació 
anuals (€) 

Ingressos anuals 
estimats per 

bitllets (€) 

Benefici 
anual 

estimat(€) 
Bus 1.400.000 1.700.352 2.527.896 687.544 

Híbrid 31.250.000 2.030.976 2.527.896 -753.080 L8 
Tram 94.800.000 3.070.080 2.527.896 -4.334.184 
Bus 1.400.000 1.596.672 2.018.520 281.848 

Híbrid 29.750.000 1.907.136 2.018.520 -1.078.616 L1 
Tram 90.300.000 2.882.880 2.018.520 -4.476.360 
Bus 1.400.000 1.576.152 1.972.656 256.504 

Híbrid 29.450.000 1.882.626 1.972.656 -1.087.970 L6 
Tram 89.400.000 2.845.830 1.972.656 -4.449.174 
Bus 1.400.000 1.596.672 1.535.856 -200.816 

Híbrid 29.750.000 1.907.136 1.535.856 -1.561.280 L2 
Tram 90.300.000 2.882.880 1.535.856 -4.959.024 

 

Taula 7.4 Anàlisi econòmic dels diferents modes de transport per a cada línia 

Taula 7.3 Estimació dels costos unitaris 
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Com s’observa a la taula l’alternativa del tramvia, la qual ja s’havia descartat en apartats 
anteriors, té un cost anual molt elevat. La implementació d’un sistema de capacitat intermitja 
comporta una despesa similar a les quatre línies. En aquest cas seria assumible tenint en 
compte que l’ajuntament de Terrassa ja subvenciona el transport públic amb uns 3 milions 
d’euros anuals. 

 

 Benefici/usuaris (€/pax) 
L8 -50,0 
L1 -89,8 
L6 -92,7 
L2 -170,8 

 

Si calculem el benefici per usuari implementant un híbrid aleshores podem veure que 
l’alternativa més econòmica, des d’aquest punt de vista, és la línia 8. Tot i això, amb la 
política de restricció del transport privat es captarà fons per fer aquesta alternativa més 
econòmica. 

7.1.2. Nova terminologia de les vies 

Aquestes plataformes reservades necessiten un encaix urbanístic en les diferents vies per on 
es proposa instaurar-les. A més la solució proposada necessita d’altres tipus d’actuacions 
sobre les vies per tal de millorar no tan sols les línies proposades com a candidates a un 
sistema de capacitat superior sinó també pel conjunt de la xarxa .A continuació es defineixen 
les diferents tipologies de vies proposades; aquestes s’adjunten a mode de recomanacions : 

Vies de convivència  

Plataforma reservada tipus 1  

Plataforma  reservada tipus 2  

Via mixta  

Via exclusiva transport públic  

 Figura 7.4 Caracterització de les diferents tipologies de vies 

Taula 7.5 Benefici anual per usuari em l’implementació d’un híbrid entre bus i tramvia 
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Figura 7.5 Mapa de la nova tipologia de les vies a Terrassa 
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Vies de convivència:  

En aquestes vies es proposa la convivència entre el 
transport públic i la resta de trànsit rodat. S’adopta aquest 
paper en vies on transcorri tan sols una línia o en aquelles 
que no es prevegin importants problemes de trànsit que 
puguin afectar negativament als autobusos que transcorrin 
per ella. 

Vies Plataforma Reservada tipus 1:  

Es proposa l’habilitació de plataformes reservades no 
segregades en aquestes vies. La tipologia d’aquestes 
és variable i dependrà de les característiques de les vies 
on s’implanti. Es proposa aquest tipus de vies en carrers 
on no transcorrin un gran nombre de línies, però que 
se’ls vulgui donar una millora en les prestacions del 
servei. 

Hi ha dues possibilitats de plataformes reservades no segregades, per una banda la reserva 
de l’espai lateral, que seria l’adjacent a la vorera i d’altra banda la reserva de l’espai en la 
zona central que consistiria en l’habilitació del carril s reservats a la zona central de la via, 
amb la conseqüent habilitació d’espais de parada que comportaran actuacions de tipus 
urbanístic. 

Plataformes reservades tipus 2: 

Es proposen aquestes en vies on 
transcorrin un gran nombre de línies i 
alguna d’elles sigui de les possibles 
candidates a convertir-se en un mode 
de transport de major capacitat. En 
aquest cas les plataformes serien 

segregades respecte la resta de trànsit, excepte en cruïlles i en altres punts degudament 
justificats. 

Vies exclusives: 

Es proposa aquest tipus de via, a la Rambla, per tal de convertir aquesta via en un potent eix 
de transport públic i on la resta de l’espai sigui ocupat pel vianant. 
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Via mixta plataforma/carril bus: 

La possibilitat de que el pont del carrer Navas de Tolosa sigui exclusiu per a transport públic i 
vianants, fa plantejar la reserva d’un espai a aquest carrer. Les dimensions d’aquest poden 
no permetre l’habilitació d’una plataforma reservada total, però si en determinats trams, 
deixant la resta de la via per un ús compartit entre transport col·lectiu i vehicle privat 

7.1.3. Nou servei a les zones aïllades 

Les zones de baixa densitat de tipus residencial segregades del continu urbà de Terrassa, 
Can Goteres i Can Palet de Vista Alegre, es troben actualment servides per dues línies, la 12 
i la 13. 

Aquestes dues línies es caracteritzen per uns intervals de pas molt alts, els majors de tota la 
xarxa amb diferència. Ténen una rigidesa en el mode d’explotació que probablement no 
s’adapta a les necessitats de les zones que serveix. Tot i això en les diferents propostes 
presentades s’ha mantingut aquest tipus de servei, essent conscients que caldria millorar-lo.  

La millora d’aquests serveis requereix d’un estudi específic d’aquestes zones a causa del 
diferent comportament respecte de la resta de la ciutat. Aquest nou servei ha d’aparèixer 
basat en el principi de l’optimització dels itineraris en funció del passatge transportat, alhora 
que ha d’ésser un mode sostenible i flexible, assegurant un servei que beneficiï tothom. 

Dels diferents modes de transport flexibles que hi ha a l’actualitat, es presenten diferents 
experiències existents que poden servir de punt de partida per a l’estudi de millora de les 
noves línies 12 i 13. 

Línies virtuals:Es tracta d’un servei de transport col·lectiu que sobre unes parades fixes, 
realitza uns recorreguts variables en funció de la demanda prèvia dels usuaris amb una 
major o menor antel·lació (Peticions via telefònica o Internet). No hi ha servei fixe. No hi ha 
recollida domiciliària. 

Servei de transport zonal amb horaris lliures: El servei recull a domicili als usuaris i els deixa 
en parades fixes (per exemple a la zona centre). Els horaris són en funció de la demanda 
que varia cada dia. Aquesta solució és bona si hi ha una demanda repartida en el temps i no 
es troba concentrada en les hores puntes. Costos de funcionament i inversió importants. 

Servei porta a porta: Servei que entra en competència directe amb el servei de taxi. La 
destinació i l’origen són totalment lliures a petició dels usuaris que han de fer les reserves per 
a utilitzar el sistema amb major o menor antelació a través del telèfon o d’internet. 
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Servei de transport zonal en horaris fixes: Servei de recollida a domicili i amb horaris de pas i 
destinacions fixes, però adaptats a una pauta de demanda; això fa que el servei sigui 
variable al llarg del dia. És un bon sistema pels medis rurals i suburbans. Cost d’implantació 
raonable. 

7.2. Mesures dissuassòries pel vehicle privat 

Com ja s’ha comentat anteriorment gran part de les ciutats europees, per tal d’augmentar la 
demanda de transport públic, han optat per introduir mesures dissuassòries pels usuaris del 
vehicle privat. Aquesta política només es pot entendre acompanyada d’un bon servei de 
transport privat.  

Les mesures que es mostren a continuació formen l’escenari 2 d’aquest projecte i es basen 
en l’experiència d’altres ciutats que ja les han realitzat anteriorment. 

Les tres primeres mesures busquen augmentar el temps de recorregut del vehicle privat. La 
última mesura, la qual s’haurà resulta d’implementació més complexa, busca dissuadir 
econòmicament. 

• Disminuïr la capacitat d’algunes vies: Com ja s’ha dit anteriorment, s’implementaran 
carrils reservats pel transport públic fent perdre espai al vehicle privat. També es 
donarà un tractament de via urbana a l’avinguda del Vallès. 

• Disminuir la permeabilitat de centre amb transport privat: Es tallarà la Rambla d’Egara 
en el tram que va entre la carretera de Montcada i el Passeig 22 de Juliol i 
s’analitzarà la possibilitat de tallar alguns carrers del centre permetent-hi el pas, 
únicament, de transport públic. 

• Augmentar el temps de búsqueda d’aparcament: S’eliminarà un 25% de l’oferta 
d’aparcament al centre. 

• Peatge per accedir al centre: Un gran nombre de ciutats han optat per aquesta 
política que permet, amb els ingressos, finançar el transport públic. Per fer pagar 
aquest peatge es proposa l’introducció de la zona verda al centre ja que la gent que 
hi accedeix ha d’aparcar. 
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8. Anàlisi dels recursos 

8.1. Planificació 

Per la realització del present estudi han estat necessàries 19 setmanes a una dedicació 
equivalent a una jornada completa. Això és equivalent a 5 dies a la setmana 7 hores/dia. 
Conseqüentment la dedicació total ha estat de 665 hores. 

A les següents Taula 8.1 i Taula 8.2 es detallen les activitats dutes a terme i la duració 
d’aquestes. Aquestes estan dividides en 7 activitats algunes de les quals es divideixen en 
subactivitats. Les activitats dutes a terme es divideixen en la fase d’anàlisi de la situació 
actual i futura, la fase de proposta de millores i la fase de redacció del projecte. 
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Activitat Inici (hores) Duració (hores)

PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 0 14
OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE 
LA SITUACIÓ ACTUAL 0 161

Definició de l'àmbit d'estudi 0 12

Recopliació d'informació disponible 0 129

Anàlisi de camp 35 10

Inicialització del model informàtic 105 10

PRESENTACIÓ DE RESULTATS 175 98
DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL 210 33
MODELITZACIÓ DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL 210 9

Creació dels models estadístics 210 4

Inicialització del suport GIS 245 3

Inicialització del suport VISUM 245 2
ANÀLISI I MILLORA DEL SERVEI DE 
TRANSPORT PÚBLIC 315 157

Proposta d'actuacions de millora 315 70
Propostes de millora cap a 
l'excel·lència 315 49

Modelització de les propostes 350 10

Valoració de les propostes 420 14

Viabilitat de les propostes 455 14

ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA 350 193
Selecció de l'informació disponible i 
redacció 350 130

Revisió del document generat 595 63  

 

Taula 8.1 Detall de les activitats realitzades em el projecte 
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FASES ACTIVITATS

PLANTEJAMENT DEL PROJECTE

OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LA 
SITUACIÓ ACTUAL

Definició de l'àmbit d'estudi

Recopliació d'informació disponible

Anàlisi de camp

Inicialització del model informàtic

PRESENTACIÓ DE RESULTATS

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

MODELITZACIÓ DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL

Creació dels models estadístics

Inicialització del suport GIS

Inicialització del suport VISUM

ANÀLISI I MILLORA DEL SERVEI DE 
TRANSPORT PÚBLIC

Proposta d'actuacions de millora

Propostes de millora cap a l'excel·lència

Modelització de les propostes

Valoració de les propostes

Viabilitat de les propostes

ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA

Selecció de l'informació disponible i 
redacció

Revisió del document generat

Mes 5

FA
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Destacar que les hores imputades a tasques de modelització han estat no molt elevades ja 
que han estat realitzades per especialistes en els programes. En el present projecte s’ha 
facilitat les dades necessàries per elaborar els models i suport visual i posteriorment s’ha 
analitzat els resultats obtinguts. 

Taula 8.2 Planificació de les activitats del projecte 
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8.2. Recursos tècnics i humans 

Els recursos humans utilitzats poden classificar-se com a hores pròpies i hores externes. Les 
hores externes engloben la dedicació realitzada per experts en els programes informàtics 
emprats. A la taula 8.3 es detallen les hores imputades per cada un dels grups. 

 Dedicació (h) 
Dedicació pròpia 665 
Elaboració dels models matemàtics (Statgraphics) 12 
Elaboració del suport gràfic (Arcgis) 56 
Realització de la simulació (Visum) 140 
Total 873 

 

Com a recursos tècnics s’ha emprat un ordinador Dell latitude D610, una memòria flash i 
CD’s. Cal destacar també la necessitat del software informàtic Statgraphics, Arcgis i Visum 
tot i que el seu us l’ha realitzat els experts externs. 

8.3. Recursos econòmics 

Per avaluar el cost de realització del projecte és necessari distingir entre els costos de 
realització i els costos d’edició. En primer lloc a la taula 8.4 es mostren els costos de 
realització del projecte separats entre costos de personal i costos de recursos tècnics. 

 
 Import (€) 
Personal 22.200
  Dedicació pròpia 15.960
  Dedicació externa 6.240
    Elaboració dels models 360
    Elaboració del suport gràfic 1.680
    Simulació 4.200
Recursos tècnics 76
  Ordinador portàtil 51
  Memòria USB 10,00
  CD's 15
Subtotal 22.276

  
Taula 8.4 Costos de realització 

Taula 8.3 Hores necessàries per l’elaboració del projecte 
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En primer lloc destacar que els costos de personal imputats s’han elaborat a partir de la 
dedicació, la qual es detalla a la Taula 8.3, i els costos horaris considerats oportuns. Com a 
cost propi s’ha pres 24 €/hora, éssent aquest el salari aproximat d’un enginyer junior sense 
experiència. Com a costos externs s’ha pres 30 €/hora ja que s’ha considerat que el perfil 
dels experts en els diferents software eren enginyers amb experiència d’un any. 

L’import associat a l’ordinador portàtil s’ha calculat considerant que el cost d’adquisició del 
portàtil Dell Latitude D610 era aproximadament 1.000 € i el seu temps d’amortització de 3 
anys, equivalent a 13.140 hores de treball considerant que un dia té 12 hores laborables. 
Pertant, i tenint en compte que l’elaboració del projecte s’ha realitzat en 665 hores, l’import 
final que s’associa a ordinador portàtil és de 51 €. 

Els altres recursos tècnics s’han utilitzat per l’elaboració de còpies de seguretat. Tenint en 
compte que el cost d’una memòria USB és de 60 € amortitzats a 2 anys, el cost imputat ha 
estat de 10 € ja que s’ha utilitzat durant 4 mesos. Pel que fa al cost dels CD’s s’ha pres el 
cost d’una caixa. 

Amb tot això resulta un cost de realització del projecte de 22.276 €. 

Els costos aproximats d’edició es consideraran de 100 €. Aquests costos inclouen la impresió 
i l’enquadernació de les 3 còpies de la memòria i els anexos.  

Sumant els subtotals dels costos de realització i els costos d’edició s’obté que el pressupost 
total necessari per el projecte és de 22.376 €. 
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9. Anàlisi mediambiental 

L’anàlisi mediambiental es subdividirà dues parts. En primer lloc es realitzarà l’anàlisi per a 
l’elaboració del projecte i en segon lloc per l’implantació. 

Pel que fa a l’elaboració s’ha buscat minimitzar l’us de recursos innecessaris per minimitzar 
l’impacte mediambiental.   

Pel que fa a l’implantació en primer lloc recordar que el present estudi busca el següent 
objectiu: millorar el transport públic buscant un augment de la demanda d’aquest en front al 
transport privat. Aquest objectiu busca indirectament una millora mediambiental ja que s’ha 
de tenir en compte que per contaminar el mateix que un automòvil amb una ocupació mitja 
de 1,5 persones l’autobús ha de tenir una ocupació mitja de 5 persones [3]. Com es pot 
veure si s’augmenta la demanda del transport públic, tenint en compte que l’ocupació d’un 
autobús és superior a 5 passatgers, es redueix la contaminació al municipi. 

 Les mesures que es proposen per realitzar aquesta millora tenen en compte l’impacte 
mediambiental buscant una minimització d’aquest. El nou sistema de transport que 
s’implementarà representa una millora respecte al transport actual ja que té una 
contaminació acústica i emisió de contaminants quasi nula. També es proposa una 
substitució gradual de l’actual flota de transport per autobusos amb menor dependència als 
combustibles. D’entre les diferents alternatives per a la substitució de la tracció dièsel, ja 
tractades al capítol 3.1, s’escollirà una d’elles. Aquesta elecció queda fora de l’abast del 
present estudi. 

 L’altre aspecte a tenir en compte dins de l’implementació és el canvi en el mobiliàri de les 
parades de transport públic. S’ha de recordar que la modificació dels itineraris de bus implica 
un canvi en la distribució actual de parades. S’intentarà aprofitar les parades existents i ,per 
les de nova construcció, és seleccionaran plàstics reciclables que el seu cost energètic 
d’elaboració sigui el mínim possible. També es buscarà que el mobiliàri seleccionat sigui 
resistent al bandalisme i amb vida útil el més elevada possible. 
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Conclusions 

A l’actualitat el municipi de Terrassa és un dels municipis d’Europa amb una taxa de 
motorització més elevada, 628 vehicles per cada 1.000 habitants. Aquest fet denota la forta 
dependència al vehicle privat. El transport públic, actualment, és principalment utilitzat per 
menors d’edat i jubilats, essent aquests col·lectius que no tenen accés a vehicle propi. 

Si es quantifica aquest anàlisi els vora 200.000 habitants realitzen 411.718 desplaçaments 
diaris dels quals 32.718 (un 8%) els realitzen amb transport públic, 159.197 (un 39%) en 
transport privat i la resta a peu.  

En el present estudi s’ha buscat solució a una sèrie de problemes detectats. Aquesta solució 
proposada s’ha adaptat al nou escenari que genera el POUM. 

Les solucions considerades a la baixa utilització del transport públic poden ser classificades 
en mesures per millorar el servei i imatge del transport públic i mesures dissuasòries pel 
vehicle privat. 

Les principals mesures de millora del transport públic són una modificació dels itineraris, la 
implementació en una de les línies d’un vehicle de capacitat intermitja i la millora del servei 
donat (carrils bus per augmentar la velocitat comercial,...). Pel que fa a dissuadir el vehicle 
privat es proposa fer de pagament l’estacionament en determinats carrers, disminuir l’oferta 
de places d’aparcament i tall d’alguns carrers. 

Amb les mesures proposades i la modelització del nou escenari es preveu que, amb una 
població de 270.000 habitants amb l’aplicació del POUM (increment del 35%) els 
desplaçaments realitzats amb transport públic passin a ser 91.194 desplaçaments diaris 
(increment del 179%). 
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