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A. Plànols de suport 

 

 

Figura A.1 Divisió de Terrassa per zones de transport 
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Figura A.2 Divisió de Terrassa per barris 
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B. Enquesta domiciliària de mobilitat 

El present estudi recull els resultats de l’Enquesta Domiciliària de Mobilitat que es va realitzar 
entre novembre de 2004 i febrer de 2005 i que ha permès conèixer les característiques de 
més de 13.600 desplaçaments d’habitants de Terrassa i dels municipis de la seva àrea 
d’influència. 

L’enquesta recull informació sobre els desplaçaments efectuats en un dia laborable per part 
dels diferents membres de la llar. 

La zonificació d’aquesta enquesta és la que s’ha pres en el procés de modelització posterior 
[Figura A.1], ja que d’aquestes unitats territorials són de les que es disposa d’informació 
bàsica dels desplaçaments. 

Aquestes zones de transport pertanyen al municipi de Terrassa així com als municipis de 
Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars i Les Fonts. La ciutat de Terrassa 
ha estat dividida en 61 zones, formant part del total de l’enquesta 105 zones de transport on 
,a més de les zones de la ciutat de Terrassa i dels municipis on s’ha realitzat el procés 
d’enquestació domiciliària, s’inclouen altres municipis que mantenen relacions de mobilitat 
com són Barcelona, Sabadell, entre d’altres. 
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Codi Municipi 
11001 Badalona 
11002 Badia del Valles 
11003 Barbera del Valles 
11010 Granollers 
11015 Mataró 
11017 Mollet del Valles 
11018 Montcada y Reixac 
11020 Palau de Plegamans 
11021 Parets del Valles 
11022 Polinyà 
11025 Ripollet 
11032 Sant Quirze del Valles 
11033 Sant Quirze del Valles - Les Fonts
11034 Santa Coloma de Gramenet 
11035 Santa Perpetua de Mogoda 
11027 Sabadell 
11004 Barcelona 
11005 Castellar del Valles 
11028 Sant Andreu de la Barca 
11014 Matadepera 
11024 Rellinars 
11012 Manresa 
11019 Olesa de Montserrat 
11038 Vacarisses 
11039 Viladecavalls 
11040 Viladecavalls - Can Trias 
11006 Castellbisbal 
11013 Martorell 
11037 Ullastrell 
11026 Rubí 
11007 Cerdanyola del Valles 
11008 Cornellà de Llobregat 
11009 Esplugues de Llobregat 
11011 L'Hospitalet de Llobregat 
11016 Molins de Rei 
11023 El Prat de Llobregat 
11029 Sant Boi de Llobregat 
11030 Sant Cugat del Valles 
11031 Sant Just Desvern 
11036 Tarragona 
11888 Resta RMB 
11890 Resta STI 
18888 Resta de Catalunya 
18890 Resta del món 

 
Taula A.1 Zones exteriors a Terrassa considerades 
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A continuació es detalla les preguntes que es van formular a la enquesta: 
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C. Programari utilitzat 

C.1 Sistemes d’informació geogràfica (GIS) 

Tècnicament es pot definir un GIS com una tecnologia de manipulació d’informació 
geogràfica formada per equips electrònics (hardware) programats adequadament (software) 
que permeten manipular una sèrie de dades espacials (informació geogràfica) i realitzar 
anàlisis d’aquests seguin uns criteris imposats. 

En el present estudi s’ha utilitzat GIS com a suport per poder veure el valor de certs 
paràmetres socioeconòmics a Terrassa. S’ha donat com a entrada al programa el mapa de 
Terrassa amb la subdivisió per zones de transport. A cada una d’aquestes zones s’ha 
introduït els valors de les variables socioeconòmiques a analitzar (població actual, 
increments de població del POUM,...) i s’ha obtingut com a sortida mapes on es 
representaven gràficament aquestes variables. 

C.2 Visum 

Per tal de poder utilitzar i analitzar tota la informació considerada necessària, s’ha estructurat 
i actualitzat el Sistema d’Informació Geogràfica (GIS), que serveix de base per a dur a terme 
la modelització, ja que VISUM utilitza com a font de suport de la informació arxius en format 
GIS. A més aquest sistema d’informació geogràfic ha permès realitzar un anàlisi 
socioeconòmic més acurat així com un anàlisi de la cobertura espacial de l’actual xarxa de 
transport. 

A partir de la informació recollida en el GIS (Sistema d’Informació Geogràfica), s’ha preparat 
la xarxa de transport per tal de tractar-la amb els models. Les tasques realitzades han estat: 

• Càrrega de la cartografia base 

• Representació dels elements topològics de la xarxa, nodes arcs, centroides... 

• Caracterització dels elements de la xarxa. 

 

Els diferents elements que intervenen en el procés de modelització de la xarxa s’expliquen a 
continuació: 



Pág. 10  Memoria 

 

Nodes: Els nodes són les interseccions entre arcs, i són aquells punts on els fluxos 
de trànsit conflueixen; a més aquests també poden adoptar el paper de parades de 
transport col·lectiu o de capçaleres de línies d’aquest tipus de transport. En aquests 
punts hi ha la possibilitat de regular els girs i la capacitat dels mateixos, en funció dels 
diferents modes de transport, per tal de representar de forma més fidel la realitat de la 
xarxa viària. 

Arcs: Els arcs representen trams de carrers per on passen els diferents modes de 
transport, segons se’ls permeti (vehicle privat, autobusos, a peu, tramvia....). Hi ha 
possibilitats d’actuació en aquests, podent-se definir la capacitat de transport de 
cadascun dels diferents arcs, el nombre de carrils, els sentits de circulació.... 
D’aquesta forma també es pot definir la xarxa viària de forma més acurada a la 
realitat. 

Centroides: A aquestes entitats se’ls associa informació del GIS, com són dades de 
mobilitat, població,... En el cas de la modelització realitzada a Terrassa, aquests 
centroides representen les zones de transport en les que s’ha basat el procés 
d’enquestació. 

Connectors: Elements que permeten que la informació associada al GIS, aparegui a 
la xarxa, a través dels diferents punts de connexió amb aquesta que són els nodes. 
Són el vincle entre la xarxa real i les entitats de mobilitat. 

Matriu O/D 

A part de la parametrització de la xarxa de transport, el model necessita coma “input” 
imprescindible pel seu funcionament una matriu O/D per a cada segment de demanda 
considerat, que en el cas del present estudi són vehicle privat, transport públic i a peu. 

En disposar d’informació de l’Enquesta de Mobilitat Domiciliària, aquesta fase ha consistit en 
la incorporació de la mateixa en el procés de modelització. Ara bé tenint en compte que la 
matriu que es podia extreure d’aquest procés no era completa, ja que tan sols considerava 
els desplaçaments dels residents a Terrassa i a les localitats més pròximes esmentades 
anteriorment; és per això que s’ha regenerat, depurat i aconseguit una nova matriu O/D que 
representa de forma més fidel la mobilitat que es dona a l’actualitat al terme municipal de 
Terrassa, ja que s’incorporen els desplaçaments dels no residents a Terrassa ni a cap dels 
municipis que van formar part del procés d’enquestació. 

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. 
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D. Detall del POUM 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal, 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 sol productiu que s’implantaran al terme municipal. 

El Pla recull les principals actuacions en 11 línies: 

1. Actuació de l’eix de Ponent 

2. Ampliació de l’autopista C-58 i remodelació de la porta Sud 

3. Remodelació de l’Eix de l’avinguda del Vallès 

4. Construcció del nou eix de Llevant 

5. Franja Nord- Pas del Quart Cinturó 

6. Eix carretera de Montcada 

7. Completació de la ciutat a llevant 

8. Parcs territorials 

9. Àrees integrals de millora urbana 

10. Infraestructures 

11. Actuacions complementàries  

Les diferents actuacions contemplen diferents accions, algunes comporten un augment del 
sol residencial o productiu, mentre que altres impliquen noves infraestructures que millorin 
les actuacions. 

En aquest apartat es realitzarà una breu descripció de les diferents actuacions que es 
realitzen en cadascuna de les 11 línies d’actuació.  

1. Actuació de l’eix de Ponent 

Aquesta actuació abraça una àmplia part de la zona occidental del muncipi; en aquesta es 
preveu  la construcció de més de 4.300 habitatges, representant més de la meitat dels nous 
habitatges que es preveuen construir a Terrassa en els propers anys. 



 

 

En aquesta àmplia zona també es preveu adequar una gran quantitat de sol relacionat amb 
activitats productives (indústria, activitats terciàries...). 

Pel que fa a implantació de nous equipaments es projecta l’actuació anomenada com dels 
“Tres Palaus”, així com la remodelació del passeig de Ponent amb l’actuació sobre la riera de 
Palau. 

Al sud d’aquesta àmplia zona es contempla la possible construcció d’una estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

2. Ampliació de l’autopista C-58 i remodelació de la porta Sud 

Aquesta actuació no comporta cap augment del sòl destinat a usos residencials o a activitats 
productives, però si que afecta a la mobilitat; per una banda s’augmenta la capacitat de 
l’autopista amb l’habilitació d’un tercer carril des de l’última sortida de Sant Quirze del Vallès 
fins a Terrassa, i d’altra banda la remodelació de l’entrada a la ciutat per la zona sud, 
aquesta novetat és important ja que implica un trencament de la connexió directa que 
existeix entre l’autopista i l’eix Rambles. 

3. Remodelació de l’Eix de l’avinguda del Vallès 

Aquesta actuació comporta per una banda una millora de la connectivitat de l’eix i l’entorn de 
la riera, el que pot repercutir en la mobilitat, mentre que d’altra banda es milloraran algunes 
característiques urbanístiques de la zona. 

4. Construcció del nou eix de Llevant 

Aquesta actuació contempla la creació d’un nou vial que actuï com a ronda per la zona de 
llevant; aquesta via no tindria les mateixes característiques que l’autopista C-58 ni la B-40, ja 
que es contempla com una via més de caire urbà que les anteriors. 

A més aquesta actuació també contempla una millora en l’àmbit comercial de la zona, així 
com la implantació de sol residencial, que implicarà un creixement de més de 600 habitatges, 
concentrats majoritàriament a la zona nord de l’actuació. 

5. Franja Nord- Pas del Quart Cinturó 

L’actuació relacionada amb el quart cinturó implicarà un canvi notable tan en la mobilitat 
interna com en l’externa. El quart cinturó millorarà la connexió tan cap a la Regió 
Metropolitana sud com nord, a més de poder absorbir els desplaçaments des del nord i el 
sud de la ciutat. 
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Dins aquesta actuació també es preveu l’increment de teixit productiu, amb gairebé 200.000 
m2 de sol productiu, i amb equipaments singulars  com és el de La Ciutat Audiovisual. 

6. Eix carretera de Montcada 

Actuació relacionada amb la mobilitat interior així com l’adequació de nous enclavaments 
residencials. També s’inclouen actuacions urbanístiques en l’àmbit del parc de Vallparadís.  

7. Completació de la ciutat a llevant 

Aquesta actuació contempla la implantació de sòl residencial i de teixit productiu en la zona 
oriental del municipi.  

L’augment residencial es materialitza amb la construcció de gairebé 2000 habitatges nous, 
mentre que l’augment de teixit productiu comporta més de 700.000 m2 de sòl productiu. 

8. Parcs territorials 

Actuació molt relacionada amb la millora urbanística així com amb la implantació o millora 
d’equipaments (parcs, cementiri...) 

9. Àrees integrals de millora urbana 

Actuacions relacionades amb el teixit urbà consolidat, que comportarà l’augment d’habitatges 
així com l’habilitament de nous equipaments educatius. 

10. Infraestructures 

En aquesta actuació queden compreses les millores en l’àmbit ferroviari que ja s’han 
comentat extensament en l’apartat anterior. 

11. Actuacions complementàries  

La quantificació detallada de les noves implantacions en el sól es determina més endavant 
en funció del nombre d’habitatges i de la superfície destinada a sol productiu, i agrupades 
per zones de transport [Veure Figura a.1]. 

 

 

 

 



 

 

Zona de transport Increment nº habitatges Increment de sol productiu (m2) 
9102 71 0 
9103 316 2977 
9104 151 4375 
9105 253 17280 
9106 346 0 
9107 358 1194 
9108 26 0 
9201 233 0 
9202 296 0 
9203 448 1447 
9204 811 6588 
9302 367 6576 
9303 1241 3476 
9304 333 100569 
9305 509 366340 
9306 0 736470 
9307 0 910561 
9309 8 0 
9310 0 112648 
9311 163 0 
9312 1772 67674 
9402 576 3476 
9403 598 3476 
9404 943 0 
9405 892 24506 
9407 3054 4835 
9502 42 0 
9504 297 0 
9505 2548 0 
9506 4811 7888 
9507 2200 37500 
9508 26 0 
9509 29 0 
9510 241 0 
9511 2243 1000 
9512 0 37500 
9601 0 37500 
9602 347 11133 
9604 0 37500 
9605 0 37500 
9606 706 30442 
9609 785 23019 

 

Així doncs el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contempla principalment quatre 
línies; el conjunt d’aquestes mesures preveuen una ampliació del nombre d’habitatges, 
veient-se augmentats en 28.040, i un augment del sol productiu el qual augmentarà en 227 
ha.  
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E. Detall de les propostes de transport públic 

E.1 Proposta de xarxa 1. 



 

 

 

 
Línia 1 Km al dia 1459,2 km  

Itinerari Circular Flota 6 
Horari 6:30-22:30h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 27 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 7.887 – 10.489 

Longitud total 15,2 km    

 

 
Línia 2 km al dia 1824 km  

Itinerari Can Trias – La Grípia Flota 9 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 38 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 7.647 – 4.999 

Longitud total 19 km    



 

 

 

 
Línia 3 km al dia 1.248 km  

Itinerari Les Arenes - Hospital Flota 5 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 22 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 5.391 – 8.326 

Longitud total 13 km    

 

 
Línia 4 km al dia 1324,8 km  

Itinerari La Cogullada - Hospital Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 32 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 6.142 – 8.813 

Longitud total 13,8 km    



 

 

 

 
Línia 5 km al dia 1.555,2 km  

Itinerari Can Tusell – 
Can Parellada Flota 7 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 28 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 14.478 – 12.091 
Longitud total 16,2 km    

 

 
Línia 6 km al dia 374 km  

Itinerari Dr. Robert – La Grípia Flota 2 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 20 Temps de viatge 16 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 1.777 – 2.076 

Longitud total 7,8 km    



 

 

 

 
Línia 7 km al dia 604,8 km  

Itinerari La Maurina – Can Tusell Flota 4 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 20 minuts Temps de viatge 29 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 2.360 – 3.974 

Longitud total 12,6 km    

 

 
Línia 8 km al dia 504 km  

Itinerari Parc Vallès – Poble Nou Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 20 minuts Temps de viatge 24 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 1.793 – 5.847 

Longitud total 10,5 km    

 



 

 

 

 

Línia 9 km al dia 1.996,8 km  

Itinerari Can Boada – 
Les Fonts Flota 8 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 36 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 14.402 – 16.949
Longitud total 20,8 km    

 

 

Línia 10 km al dia 412,8 km  

Itinerari Dr. Robert – 
RENFE La Grípia Flota 3 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  
Freqüència 20 minuts Temps de viatge 20 minuts 

Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 2.040 – 4.038 
Longitud total 8,6 km    



 

 

 

 

Línia 11 km al dia 326,4 km  
Itinerari Bus del centre Flota 2 
Horari 6:30-22:30 Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 20 minuts Temps de viatge 16 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 1.172 – 1.536 

Longitud total 6,8 km    

 

 

Línia 12 km al dia 561,6 km  
Itinerari Parc Vallès – Catalans Flota 3 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 20 minuts Temps de viatge 27 minuts 
Nº Expedicions al dia 96 Pax per dia esperats 2.181 – 7.423 

Longitud total 11,7 km    
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E.2 Proposta de xarxa 2. 

 

 



 

 

 

 

Línia A km al dia 1.574,4 km  

Itinerari 
Poble Nou – 
Les Fonts Flota 7 

Horari 6:30-22:30 h  Velocitat comercial 17 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 29 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 5.076 – 5.864 
Longitud total 16,4 km    

 

 

Línia B km al dia 1.593,6 km  

Itinerari 
Can Roca – Les 

Fonts Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 29 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 8.957 – 10.599 

Longitud total 16,6 km    



 

 

 

 

Línia C km al dia 979,2 km  
Itinerari Bon Aire – Parc Vallès Flota 5 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 20 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 5.247 – 6.219 

Longitud total 10,2 km    

 

 

Línia D km al dia 1.296 km  

Itinerari 
Can Tusell – Can 

Parellada Flota 6 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 24 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 6.746 – 8.097 

Longitud total 13,5 km    



 

 

 

 

Línia E km al dia 1.276,2 km  

Itinerari 
Les Fonts – 
Can Tusell Flota 6 

Horari 6:30-22:30h Velocitat comercial 15 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 26 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 4.018 – 4.878 
Longitud total 13,2 km    

 

 

Línia F km al dia 1.113,6 km  

Itinerari 
Les Arenes – Can 

Roca Flota 6 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 23 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 2.283 – 2.599 

Longitud total 11,6 km    



 

 

 

 

Línia G km al dia 883,2 km  

Itinerari 
Sant Llorenç – La 

Maurina Flota 5 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 18 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 2.420 – 2.862 

Longitud total 9,2 km    

 

 

Línia H km al dia 710,4 km  

Itinerari 
Les Arenes – La 

Maurina Flota 4 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 15 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 3.878 – 4.687 

Longitud total 7,4 km    



 

 

 

 

Línia I km al dia 1.036,8 km  

Itinerari 
La Maurina – 

Hospital Flota 5 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 22 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 5.491 – 6.629 

Longitud total 10,8 km    

 

 

Línia J km al dia 1.209,6 km  
Itinerari Sud – Sud Flota 6 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 25 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 5.843 – 7.059 

Longitud total 12,6 km    



 

 

 

 

Línia K km al dia 1.286,4 km  
Itinerari Can Trias – Puigmal Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h  Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 27 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 4.538 – 5.737 

Longitud total 13,4 km    

 

 

Línia L km al dia 1.478,4 km  
Itinerari Circular Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/dia 

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 31 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 9.174 – 11.156 

Longitud total 15,4 km    
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E.3 Proposta de xarxa 3 

 

 



 

 

 

 

Línia 1 km al dia 1.478,4 km  

Itinerari 
Can Roca – Can 

Parellada Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 28 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 9.877 – 12.015 

Longitud total 15,4 km    

 

 

Línia 2 km al dia 1.478,4 km  
Itinerari Can Roca – Les Fonts Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 28 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 7.558 – 9.142 

Longitud total 15,4 km    



 

 

 

 

Línia 3 km al dia 1.852,8 km  

Itinerari 
Roc Blanc – La 

Gripia Flota 9 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 39 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 4.120 – 5.290 

Longitud total 19,3 km    

 

 

Línia 4 km al dia 1.123,2 km  

Itinerari 
Can Boada – Can 

Petit Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 28 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 4.594 – 5.724 

Longitud total 11,7 km    



 

 

 

 

Línia 5 km al dia 1.017,6 km  
Itinerari Can Boada - Hospital Flota 5 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 22 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 6.955 – 8.676

Longitud total 10,6 km    

 

 

Línia 6 km al dia 1.459,4 km  
Itinerari Circular Flota 7 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  

Freqüència 10 minuts Temps de viatge 31 minuts 
Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 9.487 – 11.742 

Longitud total 15,2 km    



 

 

 

 

Línia 7 km al dia 627,2 km  

Itinerari 
Pl Nord – Santa 

Margarida Flota 4 
Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  

Freqüència 15 minuts Temps de viatge 23 minuts 
Nº Expedicions al dia 128 Pax per dia esperats 5.540 – 6.724

Longitud total 9,8 km    

 

 

Línia 8 km al dia 1.574,4 km  

Itinerari 
Can Boada – 
Can Parellada Flota 7 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 17 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 29 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 12.322 – 15.047 
Longitud total 16,4 km    



 

 

 

 

Línia 9 km al dia 716,8 km  

Itinerari 
Rambla – Pl 
Els Bellots Flota 4 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 15 km/h  
Freqüència 15 minuts Temps de viatge 23 minuts 

Nº Expedicions al dia 128 Pax per dia esperats 4.198 – 5.396 
Longitud total 11,2 km    

 

 

Línia 10 km al dia 1.113,6 km  

Itinerari 
Can Boada – 
Pl Els Bellots Flota 6 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 23 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 6.670 – 7.826 
Longitud total 11,6 km    



 

 

 

 

Línia 11 km al dia 576 km  

Itinerari 
Can Boada – 
Intercanviador Flota 4 

Horari 6:30-22:30 h Velocitat comercial 13 km/h  
Freqüència 10 minuts Temps de viatge 14 minuts 

Nº Expedicions al dia 192 Pax per dia esperats 1.324 – 1.698 
Longitud total 6 km    
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E.4 Anàlisi comparativa entre xarxes. 

A continuació s’analitzen les diferents xarxes a partir de 5 paràmetres que s’han considerat 
interessants i determinants per a decidir quina és la millor xarxa per a la ciutat de Terrassa.  

El primer dels paràmetres és la demanda mentre que la resta són paràmetres relacionats 
amb l’oferta del servei com són la flota, la longitud de la xarxa, els quilòmetres/dia i la 
cobertura territorial. 

Demanda esperada 

En aquest cas es comparen les diferents xarxes en funció del nombre de passatgers 
esperats a partir de les dades obtingudes en el procés de modelització, en els nous 
escenaris. 

Proposta de xarxa 1 
 

  
Escenari 1 

(Passatgers diàris) 
Escenari 2 

(Passatgers diàris) 

Línia 1 7887 10489 
Línia 2 7647 4999 
Línia 3 5391 8326 
Línia 4 6142 8813 
Línia 5 14478 12091 
Línia 6 1777 2076 
Línia 7 2360 3974 
Línia 8 1793 5847 
Línia 9 14402 16949 

Línia 10 2040 4038 
Línia 11 1172 1536 
Línia 12 2181 7423 

Línia 12-A 644 402 
Línia 13-A 972 1312 

Total 68886 88275 
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Proposta de xarxa 2 
 

  
Escenari 1 

(Passatgers diàris)
Escenari 2 

(Passatgers diàris)

Línia A 5076 5864 
Línia B 8957 10599 
Línia C 5247 6219 
Línia D 6746 8097 
Línia E 4018 4878 
Línia F 2283 2599 
Línia G 2420 2862 
Línia H 3878 4687 
Línia I 5491 6629 
Línia J 5843 7059 
Línia K 4538 5737 
Línia L 9174 11156 

Línia 12-A 319 458 
Línia 13-A 923 1275 

Total 64913 78119 
 

Proposta de xarxa 3 
 

  
Escenari 1 

(Passatgers diàris)
Escenari 2 

(Passatgers diàris)

Línia 1 9877 12015 
Línia 2 7558 9142 
Línia 3 4120 5290 
Línia 4 4594 5724 
Línia 5 6955 8676 
Línia 6 9487 11742 
Línia 7 5540 6724 
Línia 8 12322 15047 
Línia 9 4198 5396 

Línia 10 6670 7826 
Línia 11 1324 1698 

Línia 12-A 298 428 
Línia 13-A 1103 1486 

Total 74046 91194 
 

L’anàlisi conjunt de la demanda de cadascuna de les 3 xarxes, mostra com la xarxa amb una 
major demanda esperada és la proposta 3 amb 6.000 passatgers més que la següent que és 
la proposta nº1.  
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Dades de les xarxes 

Flota 

La previsió de flota necessària per a poder explotar les diferents propostes és la següent: 
 

Proposta Flota (Busos)
Proposta 2 71 
Proposta 3 65 
Proposta 1 59 

 

Les diferents propostes necessiten d’un nombre de vehicles força similar, però destaca la 
proposta nº2, que és la que necessita un major nombre de vehicles. 

Longitud xarxa 

Pel que fa a la longitud total de la xarxa, destaquen les propostes 1 i 2 amb un major nombre 
de quilòmetres. 
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Proposta Longitud (km)
Proposta 1 156 
Proposta 2 150,3 
Proposta 3 142,8 

 

Quilòmetres diaris recorreguts 

Si es comparen el nombre de quilòmetres realitzats cada dia, es mostra com les propostes 
més basades en el sistema de transbordament, on cal tenir un interval de pas baix, són les 
que requereixen de la realització d’un major nombre de quilòmetres diaris. 
 

Proposta km/dia 
Proposta 2 14428,8 
Proposta 3 12512 
Proposta 1 12192 

Cobertura territorial 

Pel que fa la cobertura territorial, les 4 propostes ofereixen uns valors força semblants. En 
tots ells i en l’intent de simplificar la xarxa es perd certa cobertura territorial, tot i que en 
realitat el que succeeix es que es cobreixen noves zones i es fa perdre certa cobertura en 
zones actualment servides, que més que deixar de servir-les, se’ls allunya una distància 
raonable el servei. 

Els plànols amb la cobertura territorial de les diferents propostes s’adjunta en l’annex 
corresponent. 

La taula resum de la cobertura territorial de les diferents propostes mostra com les millors 
propostes epl que fa a cobertura territorial són la 2 i la 3. 

 
Proposta Km2 

Proposta 2 17,94 
Proposta 3 17,43 
Proposta 1 15,99 

 

 


