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Resum 

El present document té com a objecte la realització del Pla de Mobilitat 

Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat de Rubí, per aconseguir una ciutat 

més sostenible i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. L'estudi 

s'inicia explicant l'estat actual de la ciutat i les seves característiques 

sociodemogràfiques, funcionals i territorials. A continuació, s’analitza la 

mobilitat actual de Rubí, a través d'un treball de camp i d'una sèrie 

d'estudis realitzats amb anterioritat, per trobar, d’aquesta manera, les 

deficiències en la mobilitat actual. S’analitza, per una banda, el transport 

públic: el servei d’autobús urbà, interurbà i nocturn i el servei de ferrocarrils 

i, per altre banda, la xarxa ciclista i de vianants. L'objectiu final d’aquest 

treball final de grau és definir una sèrie de propostes per millorar la 

mobilitat actual i fer-la més sostenible, fomentant l’ús del transport públic i 

la bicicleta, així com,els desplaçaments a peu davant del transport 

motoritzat. A partir de les mateixes propostes s'haurà de fer un pla 

d'execució, motivant la participació ciutadana. 

 

 

Resumen 

El objeto de este Trabajo es llevar cabo el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de la Ciudad de Rubí, para conseguir un entorno urbano más 

sostenible y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El estudio 

comienza explicando el estado actual de la ciudad y sus características 

demográficas, funcionales y territoriales. Seguidamente se analiza la actual 

movilidad de Rubí, mediante un trabajo de campo y un conjunto de estudios 

llevados a cabo previamente para detectar sus posibles deficiencias. Por un 

lado el transporte público: servicios de autobús, incluso el interurbano y el 

nocturno, y  de ferrocarril; por otro lado la red  ciclista y la de viandantes. 

El objetivo último de este trabajo  de final de grado es plantear unas 

propuestas  de mejora de la movilidad para hacerla más sostenible, 

fomentando el uso del transporte público y de la bicicleta, y también los 

desplazamientos a pie, en lugar de una utilización excesiva del transporte 

motorizado. Partiendo de estas propuestas se tendrá que desarrollar un 

plan de realización que fomente  la participación  ciudadana. 
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Abstarct 

This document aims at the implementation of Sustainable Urban Mobility 

Plan (PMUS) in the city of Rubi, in order to achieve a more sustainable city 

and improve the quality of life of its inhabitants. The study begins by 

explaining the current state of the city and its features. Following, it analyze 

the current mobility in Rubi, through fieldwork and a number of studies 

already carried out, to find deficiencies in the current mobility. As we know, 

the ultimate goal of the document is to define a series of proposals to 

improve the actual mobility and achieve more sustainable mobility. Using 

these proposals we should make an implementation plan. 
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Aquest Treball Final de Grau va sorgir del conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Rubí i la Universitat Politècnica de Catalunya. Els principals 

objectius del conveni són fomentar l'eficiència energètica i l'ús d’energies 

renovables dins del municipi.   

Des de l'ajuntament, es va observar que la mobilitat urbana no tenia grans 

carències, es van detectar algunes en les diverses línies de transport públic i 

en les xarxa ciclistes. Això fa que molts veïns utilitzin el vehicle particular 

per realitzar els desplaçaments habituals. Aquests problemes s’han produït 

a moltes ciutats a causa de la continua i ràpida expansió urbana i dels 

estudis de mobilitat realitzats per l’administració; es centraven 

principalment en la circulació de vehicles privats i el transport públic, fent-

ho, majoritàriament, per separat. Per lo tant, s' ha derivat en una 

dependència creixent del vehicle privat, produït un consum d'espai i 

d'energia elevats i el seu conseqüent impacte mediambiental. 

En els últims anys, s'ha augmentat la conscienciació en la població i les 

administracions per fer dels municipis un lloc sostenible i amb una millor 

qualitat de vida. S'ha aconseguit que es valorin més els mitjans de 

transport no motoritzats i la necessitat d'incrementar l'ús del transport 

públic; mitjans molt més sostenibles  que el vehicle privat. Per altra banda, 

hi hagut una demanda social per disminuir el soroll i la contaminació en les 

zones urbanes, així com, per recuperar l'espai urbà pels residents. Per 

assolir aquests objectius s'han d'habilitar recursos, implementar mesures i 

conscienciar i implicar a la societat. Per aconseguir aquests objectius al 

municipi de Rubí, es crearà un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 

específic. Aquest Pla consisteix en una sèrie d'actuacions que tenen com 

objectiu donar un tracte conjunt als diferents components de la mobilitat i 

crear un equilibri que doni més importància als mitjans de transports més 

sostenibles; especialment, al transport públic, a la mobilitat del vianant i del 

ciclista. En aquesta última, se li prestarà una especial atenció, ja que la 

bicicleta  té unes prestacions en velocitat i capacitat que la fan ser el mitjà 

de transport més eficaç fins a distàncies de 7-10 km. També s'ha de tenir 

en compte, que la bicicleta no produeix contaminació atmosfèrica ni 

acústica, essent el transport més eficaç energèticament, inclús tres o quatre 

vegades més que anar a peu. L'ús de la bicicleta per a viatges habituals 

ofereix la possibilitat de combinar funcionalitat amb exercici físic. Per 

exemple, a molts països té un paper important en els desplaçaments 

urbans. A Holanda el 26% dels desplaçaments es fan en bicicleta i en 

desplaçaments menors a 7,5 quilòmetres el percentatge augmenta fins al 

34%. A altres països com a Dinamarca i a Alemanya, el 19% i el 10% dels 

desplaçaments, respectivament, es fan en bicicleta. En canvi, en el nostre 

país aquest mitjà de transport s'ha infravalorat i marginat fins fa poc temps, 

per lo tant, els valors de desplaçaments en bicicleta són molt inferiors. 

Últimament, molts municipis estan creant xarxes de carrils bicis i impulsant 

el seu ús amb diferents iniciatives, fet que fa augmentar el seu percentatge 

de desplaçaments. 
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En els últims anys, l'Ajuntament de Rubí ha promogut el projecte Rubí 

Brilla; en el qual es  treballa per a fer de Rubí un referent nacional i 

internacional en l'eficiència energètica i en l'ús de les energies renovables. 

L'objectiu de l'Ajuntament és complir amb el Pacte d'Alcaldes. Aquest pacte 

té com a objectius reduir un 20% l'emissió de CO2 , incrementar un 20% 

l'ús d’energies renovables i promoure l'eficiència energètica. 

Per crear el Pla De Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí s'ha utilitzat com a 

referència el que s'indica a la "Guía práctica para la elaboración e 

implantación de Planes de movilidad Urbana Sostenible" publicat per l'IDAE 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Per iniciar aquest 

pla, es fa un anàlisi sociodemogràfic i de la situació actual dels diferents 

mitjans de transport a la ciutat de Rubí. A continuació, es busquen les 

carències que la mobilitat té en la actualitat i es fan una sèrie de propostes 

centrades, fonamentalment, en l'ús de la bicicleta i en la xarxa de transport 

públic, com alternatives a l'ús del vehicle privat. Per finalitzar, es plantegen 

una sèrie de conclusions obtingudes del treball realitzat i es proposa un pla 

d'actuació. 

 

1.1. Objectius 

L'objectiu d'aquest document és l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible (PMUS) de Rubí. Els PMUS sorgeixen a partir de la problemàtica 

creixent dels desplaçaments en les ciutats i municipis, amb l'augment 

exponencial del vehicle privat i un ús ineficient d'aquest. L'objectiu dels 

PMUS i del present treball és canviar el comportament en els hàbits de 

mobilitat dels ciutadans, a partir de propostes d'actuació que promoguin els 

desplaçaments amb mitjans més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta 

i en transport públic. Per lo tant, el principal objectiu és l'elaboració de 

propostes d'actuació i d'un pla d'execució d'aquestes, per aconseguir 

d’aquesta manera la reducció de les emissions contaminants i una mobilitat 

més eficient. 

 

1.2. Motivació 

Des de ben jove m'havia interessat per les energies renovables i la 

sostenibilitat del planeta, per això vaig decidir estudiar Enginyeria de 

l'Energia. Així que una vegada cursades totes les assignatures del Grau, 

tenia clar que volia fer el Treball Final de Grau en l'àmbit de l'empresa, ja 

que volia conèixer com es treballava fora de la universitat i, a més a més, 

volia que el TFG tingués una aplicació directa i es pogués implementar.  

Després d’un temps treballant en el projecte Rubí Brilla, gràcies al conveni 

entre l'Ajuntament de Rubí i la UPC, va sorgir la possibilitat de fer aquest 

projecte i em va semblar molt interessant. Crec que és una part fonamental 
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de les nostres vides, per poder millorar la nostra qualitat de vida i 

minimitzar els efectes del canvi climàtic. 

 

1.3. Abasts 

En aquest Treball Final de Grau es tractarà la mobilitat en transport públic, 

en bicicleta i a peu del municipi de Rubí, ja que són els mitjans de transport 

que compleixen els requisits de ser mitjans sostenibles. Quedaran fora de 

l'abast del treball, la mobilitat en vehicle privat i el servei de taxi, per 

finalitzar el PMUS, s'haurien d'analitzar aquests dos mitjans també, però, 

per motius d’extensió, no ha estat possible incloure’ls. 
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CAPÍTOL 2: ANÀLISIS 

TERRITORIAL I 

FUNCIONAL DE 

L'ÀMBIT 
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2.1. Caracterització Territorial 

El municipi de Rubí (Figura 1), té una superfície de 32,30 km2 i està situat 

al sud-oest de la comarca del  Vallès Occidental. Localitzat a 15 km de 

Barcelona i a uns 8 km de Terrassa i Sabadell. Limita al nord amb Sant 

Quirze del Vallès, a l’oest amb Ullastrell, a l’est amb Sant Cugat del Vallès i 

al sud amb Castellbisbal.  

 

 

Figura 1: Plànol de la situació de Rubí. Font: Google Maps 
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2.1.1. Topografia de Rubí 

Des d’un punt de vista físic Rubí està dividida en dues parts per la Riera de 

Rubí que creua el municipi de nord a sud. La part que queda al oest té 

menys superfície que la part que queda al est. A la figura 2 hi ha el plànol 

topogràfic de Rubí. 

 

Figura 2: Plànol Topogràfic de Rubí. Font: www.topographic-map.com 

 

Com es pot observar a la Figura 2, a mida que el terreny s’allunya de la 

riera, tant anat a l’oest com cap a l’est, l’altitud va augmentant, sobretot a 

la zona nord-est i a la zona oest. Això indica, que per aquestes zones els 

carrers tenen una certa pendent que en alguns casos és bastant 

pronunciada i afectarà a la mobilitat. Per altra banda, cal remarcar que el 

centre de Rubí és una zona molt plana. 
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La figura 3 mostra el perfil altimètric de Rubí on es poden veure les 

pendents que hi ha a la ciutat.  

 

 

Figura 3: Altimetria de Rubí. Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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2.1.2. Estructura Urbana 

El municipi de Rubí està dividit en sis districtes administratius (Figura4), 

dintre dels quals podem identificar els següents àmbits: 

- Zones industrials; hi ha onze polígons. 

- Zones residencials, referides tant als barris com a les urbanitzacions 

residencials. 

- Centre de la ciutat, on es situen la majoria dels equipaments i els 

principals eixos comercials. 

 

Els districtes són els següents: 

 

- Districte 1 (sud-oest): el nord d’aquest districte engloba els nuclis de 
Can Serrafossà, la Perla del Vallès, Els Avets, Sant Jordi Parc, Can 
Fatjó i la urbanització de Can Ximelis. Es situa a la falda de la serra 

de Can Riquer fins al marge occidental de la Riera de Rubí. Es tracta 
d’una zona eminentment residencial, amb alguns comerços i altres 

usos terciaris a les proximitats de la riera. Al sud d’aquest districte hi 
trobem els polígons industrials de Can Pi de Vilaroc, Can Jardí i Cova 

Solera. 
 

- Districte 2 (nord-oest): engloba les urbanitzacions de Sant Muç, Can 

Mir, Castellnou, Vallespark, Can Barceló i Can Solà. Aquestes 
urbanitzacions es troben bastant allunyades del nucli urbà però estan 

connectades mitjançant la carretera de Rubí a Ullastrell. Té una 
estructura típica d’urbanització, purament residencial, sense la 
presència d’usos comercials, d’oficines, etc. Amb una mobilitat 

pensada bàsicament per al vehicle privat motoritzat. Al costat dret de 
la riera, es localitza el polígon industrial de la Llana. 

 

- Districte 3 (sud-est): es situa al marge esquerra de la riera, al sud de 
la carretera de Sant Cugat i les vies de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC). Engloba les zones 25 de Setembre, les Torres, 
Ca n’Alzamora, Can Vallhonrat i el polígon de Ca n’Alzamora. Tot ser-
hi una zona principalment residencial, hi ha també presencia 

d'activitats terciàries al nord del districte. 
 

- Districte 4 (centre): és el districte de menor superfície, ubicat al 

marge esquerra de la riera entre les vies de FGC (Passeig del 
Ferrocarril) i el carrer de Sant Gaietà. Concentra la major part 

d’equipaments del municipi i conté les zones de Rubí Centre, la Plana 
de Can Bertran i la Plana del Castell. 
 

- Districte 5 (nord-est): està format per Ca n’Oriol, Can Rosés, Zona 
Nord i El Pinar. A la part nord del districte, hi trobem els polígons 

industrials de Can Rosés, Carretera de Terrassa i Molí de la Bastida. 
El districte s’estén a ambdós costats de l’Avinguda de l’Estatut (BP-
1503), al nord del municipi. 
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- Districte 6 (est): s’expandeix a ambdós costats de l’Avinguda de 

l’Estatut (BP-1503), entre el Camí de Ca n’Oriol i la carretera de Sant 
Cugat. Inclou les zones del Mercat, el Sector Z i el Parc de Ca n’Oriol. 

Al límit est hi trobem el polígon industrial de Can Sant Joan. 
 

A la taula 1 s'indica la superfície de cada  districte: 

Taula 1: Superfície dels diferents districtes de Rubí. Font: Ajuntament de 

Rubí. 

Districtes Superfície (km2) 

Districte 1(sud-oest) 9,69 

Districte 2 (nord-oest) 15,87 

Districte 3 (sud-est) 1,52 

Districte 4 (centre) 0,66 

Districte 5 (nord-est) 3,4 

Districte 6 (est) 1,34 

Total 32,48 

 

 

 

Figura 4: Plànol amb els diferents districtes de Rubí. Font:Ajuntament de 
Rubí. 
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2.2. Estructura sociodemogràfica 

2.2.1. Evolució de la població 

Actualment la població de Rubí és de 74.353 habitants (IDESCAT1, 2014). 

Durant la última dècada la població s'ha incrementat en un 12%. Es pot 

observar a la figura 5 com el creixement fins al 2008 va ser 

aproximadament d'un 2% anual, però a partir d'aquest moment, el 

creixement va disminuir considerablement, inclús fins a perdre població en 

els darrers dos anys. Aquest fet, es pot atribuir a la crisis econòmica.  

 

 

Figura 5: Evolució de la població per al període de 2004-2014. Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 

 

Analitzant l'evolució històrica de la població amb una perspectiva més 

llarga, a la Figura 6 s'observa que fins al 1950 la població estava per sota 

del 10.000 habitants, passant dels 4.400 als 6.950 habitants entre els anys 

1900 fins al 1950, augmentant de forma moderada a cada dècada, 

exceptuant la dècada del 1930, en la qual la població es va veure 

lleugerament disminuïda a causa de la Guerra Civil espanyola.  A partir del 

1950, la població de Rubí pateix un fort creixement, arribant, fins i tot, a 

doblar-se en la dècada entre el 1950 i 1960. Durant els anys següents es 

manté un fort creixement, arribant a multiplicar-se per vuit el nombre 

d'habitants en els últims 50 anys. 

 

 

 

 

                                       
1 IDESCAT: Institut d'Estadística de Catalunya. 
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Figura 6: Evolució de la població per al període de 1900-2010. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT. 
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2.2.2. Piràmide demogràfica 

La piràmide d'edat de Rubí (Figura 7) és la tradicional estructura regressiva 

dels països desenvolupats i envellits, amb una base estreta sinònim de 

baixa natalitat i una alta esperança de vida que arriba a més de 85 anys. La 

màxima amplada està a les franjes d'edat de 30 a 49 anys. S'observa com 

la franja d'edat de 0 a 9 anys és més gran que les dues que té per sobre, 

això es degut a un increment de naixements en el últims anys, causat pel 

"baby-boom" dels anys 70-80; aquesta generació ha començat a tenir 

descendència en la última dècada.  

 

 

Figura 7: Piràmide demogràfica de Rubí de l' any 2015. Font: Ajuntament 

de Rubí. 

  

Si es comparen les piràmides demogràfiques de Rubí i Catalunya (Figura 7 i 

Figura 8) es pot afirmar que l'estructura és molt semblant, amb la 

diferència que a partir dels 69 anys les piràmides es van tancant a poc a 

poc, la de Rubí té forma simètrica i la de Catalunya forma asimètrica, tenint 

més proporció el sexe femení que el masculí. 
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Figura 8: Piràmide demogràfica de Catalunya de l'any 2015. Font: 

IDESCAT.. 
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2.2.3. Distribució de la població i densitat de població 

La densitat de població al municipi és de 2.223,47 habitants/km2, però 

aquestes dades varien segons el districtes (Taula 2).  

 

Taula 2: Població i densitat de població per districtes de Rubí. Font: 

Diputació de Barcelona. 

Districte 
Població 

(habitants) 
Densitat 

(habitants/km2) 

1 6.476 668,46 

2 9.495 598,41 

3 11.793 7.755,74 

4 10.700 16.316,72 

5 21.423 6.288,65 

6 14.597 10.861,92 

Com es pot observar hi ha molta diferència de densitat segons els districtes, 

tant al districte 1 que correspon a zones residencial i a polígons industrials, 

com al districte 2 que és un zona d'urbanitzacions on la majoria de cases 

són unifamiliars, la densitat és molt baixa en comparació als altres 4 

districtes. El districte 4, que correspon al centre de la ciutat, la densitat és 

molt elevada  ja que és un districte molt petit on la gent viu en pisos. 
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2.3. Distribució del usos i funcions del espai 

urbà 

Per fer un estudi més detallat de la distribució dels diferents espais que 
formen Rubí, es divideixen les diferents zones en tres grans grups segons 
els seus usos i funcions. Primerament, s’estudiarà la distribució del polígons 

industrials. En segon lloc, es recullen els principals equipaments del 
municipi i, per últim, es veurà la distribució de les diferents zones 

comercials a la ciutat. 
 
 

2.3.1. Polígons  industrials  

Rubí és un municipi amb una amplia zona industrial, formada per dotze 
àrees industrial que aglutinant més de 950 empreses, sent la segona ciutat 
més industrialitzada de Catalunya. Aquests generen una forta activitat 

econòmica i, alhora, són la causa d'una part important dels desplaçaments 
diaris. Aquests desplaçaments són duts a terme tan per habitants de Rubí 

com per gent d'altres municipis. Aproximadament la meitat dels 
desplaçaments, els fa gent de fora de Rubí. Els polígons es localitzen en tres 
àrees diferenciades (Plànol 1.1): 

 
- Polígons industrials de la zona sud. 

 
 El polígon industrial de Can Pi de Vilaroch 
 El polígon industrial de Can Jardí 

 El polígon industrial de Cova Solera 
 El polígon industrial de  Ca n'Alzamora 

 El polígon industrial Rubí Sud 
 

 
-  Polígons industrial de la zona nord. 
 

 El polígon industrial de La Llana 
 El polígon industrial de la Carretera de Terrassa 

 El polígon industrial del Molí de la Bastida 
 El polígon industrial de Can Rosés 

 

- Polígons industrials del centre, situats a l'est i l'oest del nucli urbà. 
 

 El polígon industrial de Can Sant Joan 
 El polígon industrial de Can Genís 
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2.3.2. Equipaments 

Una de les principals causes de mobilitat de Rubí són els desplaçaments 

d’anada i de tornada als diferents equipaments. Per la qual cosa, s'ha creat 
un plànol on es recullen els principals equipaments de la ciutat, Figura 9. En 
aquesta llista es classifiquen els diferents edificis segons les seves funcions: 

  
 Equipaments administratius: ajuntament, jutjats, oficines d’atenció al 

ciutadà i oficines de recaptació. 
 

 Equipaments sanitàries: Centres d’atenció primària (CAP). 

 
 Equipaments docents: escoles bressol, escoles primàries i instituts. 

 
 Equipaments esportius: poliesportius, camps de futbol i centres 

esportius municipals. 
 

 Equipaments culturals, socials i comercials: biblioteca, mercat i 

teatre. 
 

 Equipaments de cossos de seguretat: comissaries de policia local, 
mossos d'esquadra i policia nacional. 
 

 Altres equipaments: estació de FGC i estació de Rodalies Renfe. 
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Figura 9: Equipaments de Rubí. Font: Elaboració pròpia. 

 

En l'apartat 3.1.5. es creuen les localitzacions dels equipaments amb la 

cobertura de la xarxa de transport públic; quasi la totalitat d’equipaments 

de la ciutat està coberta per la xarxa de transport públic.  
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2.3.3. Ús comercial 

La major part d’activitat comercial del municipi està localitzada al centre de 

Rubí, al voltant del carrers de l’avinguda de Barcelona i per la zona del 

mercat. També destaquen altres eixos comercials als carrers Cervantes i 

Llobateres, així com, la zona comercial de l’Avinguda de l’Estatut . 

A part del eixos comercials, també hi ha un mercat setmanal els dissabtes 

al mati, en l’entorn del C/Antoní Sedó, el qual disposa de 120 parades.  A la 

Figura 10, està senyalitzada la localització de les principals zones comercial. 

 

 

Figura 10: Principals zones comercial de Rubí. Font: Pla de Mobilitat 

Urbana de Rubí. 
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2.4. Parc de Vehicles motoritzats  

Per conèixer la distribució del Parc de vehicles de Rubí, s’han demanat les 

dades del seu cens de vehicles a la Diputació de Barcelona. Aquestes es 

poden veure a la taula 3.   

 

Taula 3: Parc de vehicles de Rubí. Font: Diputació de Barcelona. 

Tipus de Vehicle Quantitat [%] 

Turismes 33.371 71,73 

Autobusos 54 0,12 

Camions 4.802 10,32 

Tractors 660 1,42 

Remolcs i semiremolcs 755 1,62 

Motocicletes 6.878 14,79 
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CAPÍTOL 3: ANÀLISIS 

DE L'OFERTA 
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3.1. Anàlisis de l’oferta de transport públic 

En l’anàlisi de la mobilitat s'ha posat especial atenció a la xarxa de transport 

públic, ja que un dels objectius és anar cap a un model de ciutat més 

sostenible. Per lo tant, es pretén fomentar el seu ús i, per això, millorar-lo i 

fer-lo més atractiu a l'usuari. D'aquesta manera s'aconseguiria un menor ús 

del vehicle privat. 

El municipi de Rubí rep el servei de 13 línies d'autobús i tres línies de 

ferrocarrils. El serveis d'autobús, es pot classificar en tres tipus: 

 Servei d'autobús urbà: línies que fan el seu recorregut per dintre del 

municipi. 

 Servei d'autobús interurbà: línies que connecten el municipi de Rubí 

amb altres municipis. 

 Servei d'autobús nocturn: línies que ofereixen un servei només 

nocturn. 

 

3.1.1. Servei d'autobús urbà 

Aquest servei està explotat per l'empresa RubíBus del grup Avanza, té un 

servei de bus urbà de set línies diürnes. La xarxa es caracteritza per 

centralitzar les línies al centre del municipi on es connecten entre elles. 

Donant cobertura a tots els districtes i urbanitzacions de Rubí, així com, a la 

majoria de polígons. Els principals eixos de connexió són l'Avinguda de 

Barcelona i el Passeig Pau Claris. A continuació, es detalla el servei que 

dóna cada línia. 

 

Figura 11: Vehicle que presta el servei de bus urbà. 
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Línia L1. Can Serrafossà - El Pinar 

La línia L1 baixa de Can Serrafossà cap a la riera passant per Can Fatjó i 

Cova Solera, creua la Riera i connecta amb l'estació de FGC. A la parada de 

"Estació Rubi+D" connecta amb altres 4 línies (3, 4, 6 i 7), passa pel centre 

de Rubí,  puja cap el barri de Can Rosés i finalitza a la urbanització del 

Pinar. 

La freqüència de pas en dies laborals és de 30 minuts. El servei direcció Can 

Serrafosà és de 5:30 a 21:30 i compte amb 33 expedicions. En canvi, en 

direcció El Pinar el servei és de 6:00 a 21:30 i compte amb 32 expedicions. 

En dissabtes, el servei s'inicia a les 7:45 i finalitza a les 21:30, compte amb 

16+15 expedicions entre les dues direccions. En diumenges i festius el 

servei és de 8:40 a 21:30 i compte amb 15+14 expedicions en suma de les 

dues direccions. La freqüència de pas en aquest dies és de 1 expedició cada 

hora. 

 

Línia L2. Can Vall Honrat - El Pinar 

Els autobusos d’aquesta línia comencen el recorregut al barri de Can 

Vallhonrat, passen per l'estació de Renfe i, a continuació, van fins la Estació 

de FGC passant abans pel barri Ca n'Alzamora. Després s’apropen al centre, 

pel mercat i la biblioteca (Can Bertran) i pugen per Ca n'Oriol fins a la 

urbanització del Pinar. 

La freqüència de pas en dies laborals és de 30 minuts, el servei en totes 

dues direccions s'inicia a les 6:15 i finalitza a les 21:45. El servei compte 

amb 32 expedicions en cada una de les direccions. 

En dissabtes el servei s'inicia a les 7:45 i finalitza a les 21:31, compte amb 

16+15 expedicions entre les dues direccions. En diumenges i festius, el 

servei és de 8:12 a 21:31 i compte amb 15+14 expedicions entre les dues 

direccions. La freqüència de pas en aquest dies és de 1 expedició cada hora. 

 

Línia L3. Estació de Rubí+D - Castellnou 

Aquesta línia connecta el centre urbà de Rubí amb les urbanitzacions del 

nord-oest del municipi. A la zona d'urbanitzacions, la línia es bifurca i 

realitza dos recorreguts. Un segueix la carretera de Rubí a Ullastrell fins al 

punt final de la línia, Can Barceló, i l'altre realitza un recorregut interior més 

llarg i finalitza a Castellnou.  

La freqüència de pas en dies laborals és de 30 minuts, el servei direcció 

Castellnou és de 6:43 a 21:50 i compte amb 33 expedicions. En direcció 

Estació Rubí+D, el servei és de 6:18 a 21:50 i compte amb 32 expedicions. 

Els dissabtes, el servei s'inicia a les 7:45 i finalitza a les 21:31, compte amb 

16+15 expedicions entre les dues direccions. En diumenges i festius el 
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servei és de 8:12 a 21:31 i compte amb 15+14 expedicions entre les dues 

direccions. La freqüència de pas en aquest dies és de 1 expedició cada hora. 

 

Línia L4. Estació de Rubí+D - Can Rosés 

La línia 4 és circular i realitza el seu recorregut en sentit horari. Aquesta 

enllaça l'estació de FGC, la parada "Estació de Rubí" que té connexió amb 4 

línies més (1, 3, 6 i 7), surt des de l'estació i passa pel centre (Escardívol i 

CAP Mútua ), puja cap a la Zona de Can Rosés i Ca n'Oriol, baixa per la 

zona de 25 de Setembre i les Torres i arribar de nou a l'estació de Rubí+D. 

La freqüència de pas en dies feiners és de 22 minuts, el servei direcció Can 

Rosés és de 6:30 a 22:00 i compte amb 42 expedicions. En direcció Estació 

Rubí+D, el servei és de 6:31 a 21:38 i compte amb 42 expedicions. 

En caps de setmana i festius aquesta línia no ofereix servei. 

 

Línia L5. Can Rosés - Estació Rubí+D 

La línia 5 és també circular, fa el mateix recorregut que la línia 4, però en 

sentit antihorari. 

La freqüència de pas en dies feiners és de 22 minuts, el servei direcció Can 

Rosés és de 6:41 a 21:26 i compte amb 41 expedicions. En direcció Estacio 

rubí+D, el servei és de 6:44 a 21:50 i té 42 expedicions. 

Els dissabtes, el servei s'inicia a les 7:30 i finalitza a les 21:45, compte amb 

20+20 expedicions entre les dues direccions. En diumenges i festius el 

servei és de 8:33 a 21:45 i compte amb 19+18 expedicions per a les dues 

direccions. La freqüència de pas aproximada els dissabtes és de 45 minuts. 

 

Línia L6. Rubí Sud - Pol.La Bastida 

Aquesta línia connecta els polígons industrial de la zona sud de Rubí (Can 

Jardí, Cova Solera, Can Pi de Vilaroc) amb l'estació de FGC, a la parada 

"Estació Rubi+D" on té connexió amb 4 línies més (1, 3, 4 i 7). A 

continuació, passa pel centre del municipi i es dirigeix cap als polígons 

industrials de la Llana i la Bastida, que estan situats al nord. 

La línia 6 funciona en horari partit, pel matí funciona de 5:30 a 8:30 i, a 

partir del migdia, de 14:00 a 19:30. En direcció Polígon Rubí Sud, el servei 

s'inicia a les 5:30 i té 5 expedicions, en canvi, en direcció Polígon La Bastida 

s'inicia a les 6:00 i té 4 expedicions. Per la tarda cada direcció té 10 

expedicions, la freqüència de pas, tan pel mati com per la tarda, és d' 

aproximadament 30 minuts.  

En caps de setmana i festius aquesta línia no ofereix servei. 
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Línia L7. Estació Rubí+D - Sant Muç 

La línia 7 connecta la zona nord-oest del municipi amb l'estació de FGC i el 

centre urbà. Surt de la parada "Estació Rubí+D" on te connexió amb 4 línies 

més (1, 3, 4 i 6), va per Sant Jordi Parc i dóna servei a les urbanitzacions 

de Sant Muç i Can Solà. 

La línia 7 en dies feiners ofereix servei, en direcció Estació Rubí+D, amb 2 

expedicions a les 7:18 i a les 16:45 i, en direcció Sant Muç, amb 3 

expedicions a les 14:00, a les 16:13 i a les 19:13. 

En caps de setmana i festius aquesta línia no té servei. 

 

Figura 12: Parades de bus de Rubí. 
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Tarifes i títols 

Per moure's per la xarxa de transport urbà de Rubí, es poden utilitzar el 

títols de transport del sistema integrat de l'ATM (Àrea de Transport 

Metropolità) de Barcelona, a part, dels bitllets i abonaments de la pròpia 

xarxa de transport urbà de Rubí. Aquests últims es poden veure a la taula 

4. 

Taula 4 : Bitllets i preus de la xarxa de transport urbà de Rubí. Font: 

Elaboració pròpia, en base a dades de l'operador. 

Títol Ús Preu 

Bitllet Senzill 
Serveix per un viatge, però no 

permet transbordament. 
1,45 € 

Targeta de 10 Viatges 
Targeta vàlida per a 10 viatges que 

permet transbordament. 
9 € 

Targeta Pensionista 

Targeta vàlida per a viatges 

il·limitats per a pensionistes, 
només serà vàlida si va 

acompanyada del carnet de jubilat 
expedit per l'Ajuntament de Rubí. 

Gratuïta 

Targeta Jubilat reduïda 

Targeta vàlida per a 10 viatges, 

només serà vàlida si va 
acompanyada del carnet de jubilat 

expedit per l'Ajuntament de Rubí. 

4,5 € 

Targeta Estudiant 

Targeta vàlida per a 30 dies, 
només serà valida si va 

acompanyada del carnet 
acreditatiu d'estudiant expedit per 

l'Ajuntament de Rubí. 

29€ 
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3.1.2 Servei d'autobús interurbà 

El servei de bus interurbà de Rubí compta amb línies de d'àmbit català 

intercomarcal. A continuació, s’explica el servei que proporciona cadascuna 

de les diferents línies de transport públic interurbà:  

Línia B8 Sant Cugat - Rubí - Terrassa 

Aquest servei de bus dóna servei a Sant Cugat, Rubí, Terrassa i al municipi 

de Sant Quirze i l’empresa que hi opera és SARBUS. El primer bus que 

passa per Rubí direcció Terrassa en dia feiner és a les 5:20, direcció Sant 

Cugat a les 6:50 amb una freqüència d’una hora. L’últim passa a les 22:20 

direcció Terrassa i a les 22:50 direcció Sant Cugat. 

 

Línia B7 Rubí - St. Cugat - Cerdanyola del Vallès 

Aquesta línia de bus circula per Rubí, Sant Cugat i arriba fins a Cerdanyola 

del Vallès, l’empresa que l’explota és SARBUS. A Rubí, el servei s'inicia els 

dies feiners a les 6:20 i a Cerdanyola a les 5:40. La sortida del últim bus 

direcció Rubí és a les 22:40 i, direcció Cerdanyola, a les 23:15. Té una 

freqüència horària durant aquestes hores de 30 minuts i cada dia hi ha 35 

expedicions en cada direcció. Els dissabtes, diumenges i festius el servei 

s'inicia a les 7:00 i finalitza a les 23:00, amb una freqüència de pas de 40 

minuts. 

 

Línia L3 Castellbisbal - Rubí 

Aquest servei de bus circula des de Castellbisbal fins al nucli urbà de Rubí, 

està gestionada per l'empresa Autos Castellbisbal. S'inicia el servei direcció 

Rubí a les 5:10 i direcció  Castellbisbal a les 5:35. La freqüència, en hores 

punta: de 5 a 9 i de 19 a 23, és de una expedició cada hora i, durant la 

resta de les hores, la freqüència és d’una expedició cada dues hores. 

Aquesta línia només ofereix servei en dies feiners. 

 

Línia L4 Molins de Rei - Rubí 

Aquesta línia de bus circula per Rubí, el Papiol, Molins de Rei i està 

explotada per l'empresa Autos Castellbisbal. En direcció Rubí, es realitzen 4 

expedicions (a les 7:35, 8:40, 10:05, 18:30) i, en direcció Molins de Rei, 

també hi ha 4 expedicions (a les 7:10, 8:10, 10:30, 18:05). Només hi ha 

servei en dies feiners; els dissabtes, diumenges i festius, aquestes línia no 

té servei.  
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3.1.3 Servei d'autobús nocturn 

El servei d'autobús nocturn està constituït per les línia N61 i N64. Encara 

que tinguin diferent nom, ambdues línies fan el mateix recorregut però en 

sentit invers. Aquestes línies estan gestionades per l’empresa Sarbus i és un 

servei d'autobús interurbà nocturn ja que comunica Rubí amb les ciutats 

principals més properes. Les línies fan el següent recorregut (Figura 13): 

- N61: "Barcelona - Sant Cugat - Rubí - Terrassa - Sant Quirze - Sabadell - 

Badia - Barberà - Cerdanyola - Barcelona". 

- N64: " Barcelona - Cerdanyola - Barberà - Badia - Sabadell - Sant Quirze - 

Terrassa - Rubí - Sant Cugat - Barcelona".  

De la línia N61 s’ofereixen 5 expedicions de diumenge nit a dijous nit i 4 

expedicions divendres nit i dissabte nit, l'horari aproximat de servei és de 

1:00 a 5:00, amb una freqüència de pas de 60 minuts.  

De la línia N64 hi ha cada dia de la setmana 5 expedicions, i  l'horari 

aproximat de servei és de 23:40 a 3:40, amb un freqüència de pas de 60 

minuts.  

 

Figura 13: Plànol de les línies nocturnes. Font: SARBUS. 
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3.1.4 Servei de Ferrocarril  

El municipi de Rubí disposa de dues estacions de ferrocarril; una d’elles 

pertany a l’empresa Renfe Rodalies de Catalunya i l’altre a l’empresa 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

Estació de Renfe Rodalies 

L'estació de Rodalies de Catalunya, es situa al sud de Rubí, lluny del centre 

urbà,  al barri de Mira-Sol. Al costat de l'Avinguda de l'electricitat i a prop 

d'una de les sortides a la B-30.   

 

Figura 14: Estació de Renfe Rodalies. Font: Elaboració pròpia. 

Efectua servei, la següent línia: 

R8 (Martorell - Rubí - Granollers): a la taula 5 es mostren les diferents 

connexions amb Rodalies i el temps de viatge aproximat a cada una d'elles. 

En aquesta línia circulen cada dia 16 trens en ambdues direccions i la 

freqüència de pas és d'un cada hora. 

L'estació de tren té només una parada de bus urbà propera; la línia 2 

direcció Can Vallhonrat. 

Taula 5: Temps de viatge en Rodalies amb les principals connexions. Font: 

Elaboració pròpia. 

Destinació Temps (min.) 

Martorell 12 

Castellbisbal 8 

Sant Cugat del Vallès 3 

Cerdanyola Universitat 6 

Montmeló 20 

Granollers 27 

Barcelona (amb transbordament) 80 
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Estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

L'estació de FGC està situada al nucli urbà de Rubí, al costat de la Plaça 

Doctor Pearson, a les proximitats de la Riera.  

 

Figura 15: Estació Ferrocarrils de la Generalitat. Font: Elaboració pròpia 

Per aquesta estació hi circulen dues línies de ferrocarrils, les quals porten el 

mateix recorregut fins a Rubí, una finalitza a Rubí i l'altre arriba fins a 

Terrassa:  

 - Línia S1 (Barcelona - Sant Cugat - Rubí - Terrassa): els dies feiners 

dóna un servei de 85 expedicions direcció Barcelona (88 divendres i feiners 

vigília de festiu) i 76 expedicions direcció Terrassa (78 divendres i feiners 

vigília de festiu). Els caps de setmana el servei es redueix, dissabtes i 

vigílies de festius hi ha 55 expedicions i diumenges i vigílies de feiners 52 

expedicions. 

 - Línia S5 (Barcelona -  Sant Cugat - Rubí) Aquesta línia només dóna 

servei en dies feiners, els caps de setmana i festius no funciona. El trajecte 

en direcció Barcelona fa 14 expedicions i 15 en direcció Terrassa.  

Hi ha diverses línies de bus urbà que arriben a l'estació de FGC: al costat de 

l'estació tenim la parada "Estació FGC" de la línia 2 i a uns 100 metres 

tenim la parada "Rubí+D" on arriben les línies 1, 3, 4, 5, 6 i 7, és a dir que 

totes les línies de bus tenen una parada pròxima a l'estació de FGC. Fet pel 

qual, l’estació de FGC està molt ben comunicada. A la taula 6 es pot veure 

el temps de viatge en FGC entre Rubí i les possibles destinacions.  

Taula 6: Temps de viatge en Ferrocarrils. Font: Elaboració pròpia, en base 

a dades de l'operador. 

Destinació Temps (min.) 

Barcelona 23-33 (Depenent de la parada) 

Terrassa 16 

Sant Cugat del Vallès 8 
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3.1.5. Accessibilitat al transport públic 

Als efectes del present informe, s'entén per cobertura al transport públic, la 

proximitat que tenen els habitants a les diferents parades. Es considera un 

radi de cobertura per cada parada, en aquest cas, s'han establert els 

següents radis de cobertura per les parades d'autobús: una cobertura de 

250 metres de radi i per Rodalies Renfe i FGC de 1.000 metres de radi. A la 

figura 16 es pot observar un plànol amb la superfície de Rubí on es senyala 

totes les zones amb bona accessibilitat al transport públic. A continuació, es 

numeren els percentatges de població que té cobertura a cada transport 

públic: 

 El servei d'autobús urbà dóna cobertura al 80,2% de la població de 
Rubí. 

 
 El servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dóna 

cobertura al 46,6% de la població de Rubí. 
 

 El servei de Renfe Rodalies dóna cobertura al 8,3% de la població de 

Rubí. 
 

Analitzant la cobertura d'autobús urbà es veu que les zones on no arriba és, 

sobretot, a les urbanitzacions de la part oest de la Riera a la zona de Can 

Fatjó, els Avets i la perla del Vallès, no es cobreix el 50% de la població. A 

les urbanitzacions de la zona nord de Rubí (Sant Muç, Can Mir,...), la 

cobertura és del 38,5 %. Pel que fa la cobertura de Rodalies està situada al 

límit sud del municipi on la densitat de població és molt baixa, això fa que la 

seva cobertura de població sigui mínima.  
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Figura 16: Plànol de la cobertura del transport públic a Rubí. Font: 

Ajuntament de Rubí. 

A banda de mirar la cobertura de transport públic pels habitants de Rubí, 

també s'ha estudiat la bona comunicació dels principals punts d'interès de la 

ciutat. A la figura 17 hi ha un plànol on es senyalen aquests principals punts 

d'interès i les parades d'autobús, s'observa com tots tenen una parada 

d'autobús propera. 

 



41 
 

 
Figura 17: Plànol de la cobertura de l'autobús urbà als diferents 

equipaments de Rubí. Font: Elaboració pròpia. 
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3.2. Anàlisis dels desplaçaments a peu 

Fins fa poc, la mobilitat dels vianants ha estat infravalorada i marginada pel 

sistema de mobilitat en les polítiques de transport, tràfic, urbanisme i 

seguretat vial. Fet que ha provocat un desenvolupament i disseny de les 

ciutats poc afavoridor per als vianants. Aquest fet, es torna encara més 

greu en el nostre cas, si es té en consideració que la mobilitat a peu 

representa el 42% dels desplaçaments de Rubí i el 65% dels desplaçaments 

interns. En els últims anys, aquesta tendència d'atenció a la mobilitat a peu 

ha canviat i s'han desenvolupat més plans per fomentar els carrers de 

vianants als centres urbans. 

 

3.2.1. Xarxa de vianants 

Per analitzar la xarxa de vianants de Rubí s'han de analitzar les següents 

estructures dels carrers: 

 Amplada de les voreres 

 Cruïlles 

 Rampes i pendents 

 Tipus de vies 

L'amplada de la vorera és l'estructura més important per analitzar la xarxa 

de vianants. Quan es parla de l'amplada de la vorera, no es fa referència a 

l'amplada total, sinó a l'amplada útil d’aquesta. L'amplada útil es calcula 

restant a l'amplada total, l'espai ocupat pels obstacles de la vorera (arbres 

,fanals, papereres, bans, senyals de tràfic,...). 

A la taula 7 s'explica segons l'amplitud útil de la vorera com es considera 

cadascuna d’elles: 

Taula 7: Classificació de la vorera segons l’amplada. 

Amplada útil (Au) Observacions 

Au<0,9 m Vorera no accessible. 

0,9m<Au<1,8 m 
Voreres millorables, no permeten el creuament de 

dos vianants simultanis amb total comoditat. 

Au>1,8 m Es consideren voreres còmodes. 

 

Per classificar les cruïlles s'han analitzat els següents punts, figura 17: 

 Si els guals estan adaptats per millorar el pas, és a dir, si hi ha 

rampes d'accés o esglaó.  

 

 Si els passos de vianants tenen senyalització horitzontal. 
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 Si existeixen passos sobre elevats per controlar la velocitat dels 

vehicles motoritzats.  

 

 

Figura 18: Classificació de les cruïlles. 

 

En l'anàlisi dels pendents es va considerar allò que estableix el codi 

d'accessibilitat de Catalunya, són accessibles aquelles vies que no superin el 

8% de pendent. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, l'orografia de Rubí 

presenta un problema pel pendent existent. Hi ha pendents accentuades i 

algunes vies superen aquest pendent assenyalat que les considera no 

accessibles. En el plànol 3.1 es poden veure els pendents dels carrers de 

Rubí. 

Sobre el tipus de vies a Rubí podem trobar els següents, figura 18: 

 Carrers convencionals (voreres i calçades a diferent nivell). 

 Vies de prioritat invertides (els vianants tenen prioritat de 

circulació). 

 Carrers exclusius per a vianants (no hi poden circular els vehicles 

motoritzats). 

 

 

Figura 19: Tipus de Vies. Font: Elaboració pròpia 
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En el plànol 2.1 que esta a l'annex es pot observar l'amplada útil de cada 

carrer i en el plànol 2.2 es pot veure els passos de vianants existents i si 

estan adaptats. 

Districte 1 

Les voreres de les zones residencials d'aquest districte tenen amplades de 

vorera no accessibles o millorables, només la zona de Sant Jordi Parc té 

amplada de vorera còmode. 

Pel que fa les cruïlles, en les zones de la Perla del Vallès i Sant Jordi Parc, 

els guals estan adaptats i els passos de vianants estan ben senyalitzats. A 

les altres zones del districte no estan ben senyalitzats els passos de 

vianants, exceptuant l'Avinguda Castellbisbal que a la part residencial té els 

guals adaptats (alguns inclús amb pas sobre elevat) i els passos de vianants 

ben senyalitzats. A l'Avinguda de Can Fatjó, els guals estan també adaptats, 

però els passos de vianants no estan bé senyalitzats.  

Per altra banda, a la zona dels polígons industrials del districte (Can Pi de 

Vilaroc, Can Jardí i Cova Solera) hi ha diferents amplades en les voreres: hi 

ha carrers no accessibles, altres amb amplades millorables i altres amb 

amplades còmodes. Dels pocs passos de vianants que hi ha en aquesta 

zona, la majoria no estan adaptats i tampoc es troben senyalitzats 

horitzontalment.  

Districte 2 

Aquest districte està format per diverses urbanitzacions i el polígon de la 

Llana. L'estructura de les urbanitzacions està pensada, especialment, per la 

mobilitat en vehicles motoritzats. Així que la majoria de les voreres són 

inferiors a 1,8 metres, inclús, més d'una vorera és no accessible. Per l’altra 

part, a l' urbanització de Sant Muç, la majoria de cruïlles tenen passos de 

vianants ben senyalitzats i adaptats. La resta d'urbanitzacions, Can Mir, 

Castellnou, Vallespark, Can Barceló i Can Sola no tenen passos de vianants.  

A la part del polígon de la Llana, la via principal, l'Avinguda de la Llana, té 

amplada de voreres còmodes i els passos de vianants estan adaptats i 

senyalitzats.  A la resta del polígon, es troben voreres còmodes i millorables 

i els passos de vianants estan adaptats. 

Districte 3 

El districte 3 és un dels més grans de Rubí i les zones que el componen 

estan  considerablement separades unes de les altres. Les xarxes de 

vianants de cada zona són diferents.  

Així, per exemple, a la zona de Can Vallhonrat que és només residencial, 

quasi no disposa de cap servei, les voreres no són accessibles i gairebé no 

hi ha passos de vianants.  

En la zona de Ca n'Alzamora, en la part residencial, les voreres s’alternen 

entre còmodes i millorables. A les cruïlles, hi ha pocs pas de vianants 

senyalitzats, però estan ben adaptats. La part de polígon industrial es 
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caracteritza per tenir voreres millorables i no accessibles i, per altra banda, 

falta senyalització dels passos de vianants a les cruïlles. 

A la zona de les Torres, la majoria de les seves voreres són d'amplada 

millorable. Els passos de vianants, la majoria estan sense adaptar: amb 

esglaó a la vorera. En aquesta zona hi ha alguns vials de plataforma única.  

La zona del 25 de setembre té un gran nombre de vials amb amplades de 

voreres còmodes. A les cruïlles dels carrers Marconi, Edison i Berguedà els 

passos de vianants estan senyalitzats i adaptats, però pels carrers més 

interiors els passos de vianants només alguns estan adaptats.  

Districte 4 

Dins d’aquest districte, la zona de Can Bertran i la zona centre es 

caracteritzen per ser carrers molt estrets i, a conseqüència d'això,  la 

majoria de voreres que es troben són no accessibles o millorables. A les 

cruïlles, els pas de vianants estan ben senyalitzats, la majoria 

horitzontalment. D’aquesta zona és important remarcar la  pacificació que 

ha dut a terme l'ajuntament de Rubí en el centre urbà, creant fins a cinc 

illes de vianants. Això ha permès generar una xarxa de vianants amb 

plataforma única i prioritat invertida que es classificaria com a vials amb 

amplades còmodes. 

A la zona de la Plana del Castell, la majoria de voreres tenen una amplada 

que les fa no  accessibles i es troben algunes millorables. Els pas de 

vianants estan generalment adaptats i, fins i tot, a la part de la riera, hi ha 

passos sobre elevats; per contra ens trobem absència de senyalització 

horitzontal dels passos de vianants. 

 

 

Figura 20: Cartell de illa de vianants a Rubí. Font:Elaboració pròpia  
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Districte 5 

A la zona de Ca n'Oriol, l'amplitud de les voreres són en la seva majoria no 

accessibles o millorables i, a la major part de les cruïlles, estan senyalitzats 

els passos de vianants, per altra banda, depenent dels carrers aquest estan 

adaptats o no, encara que la majoria ho estan. 

Can Pinar i Can Roses són zones d'urbanitzacions, que es caracteritzen per 

tenir una amplada de voreres còmodes i no tenir passos de vianants en les 

seves cruïlles, això és a causa del baix tràfic que hi ha en aquesta zona. 

Pel que fa la zona nord, la majoria de voreres tenen una amplitud que les 

fan millorables o no accessibles, encara que els eixos principals Carrer 

Sabadell, Ctra. Terrassa i Ctra. Sabadell tenen amplades de voreres 

còmodes. En el cas de les cruïlles, hi ha de diferents tipus: les que tenen 

passos de vianants adaptats, les que el tenen no adaptat i les cruïlles que 

no tenen ni els passos de vianants senyalitzats. 

En les zones de polígons industrials d’aquest districte, els vials localitzats a 

l’oest (l’entorn del polígon industrial Carretera de Terrassa i la bastida) s’hi 

troben vials d’amplades còmodes (com la Ctra. de Terrassa i la Ctra. de 

Sabadell i Can Rosés), amb l'excepció de C/Conflent i Pg. Riera, d’amplades 

útils millorables. La zona est, en l’entorn del polígon de Can Roses, la major 

part dels vials són millorables pel que fa l’amplada de voreres. Respecte als 

passos de vianants, en l’entorn del polígon de Can Rosés, la major part no 

estan adaptats per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). A la restà 

també hi ha mancança d’adaptació i de senyalització de passos de vianants 

en les cruïlles. 

Districte 6 

En el sector Z les voreres en la seva majoria són còmodes, ja que tenen una 

amplada útil de més d'1,80 metres. Pel que fa les cruïlles, en la seva 

majoria, els passos de vianants estan ben senyalitzats i adaptats.  A la zona 

del mercat, la majoria de voreres són millorables, encara que hi ha alguna 

vorera còmode. A les cruïlles, en la seva majoria, el pas de vianants estan 

senyalitzats i adaptats.  
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L'efecte barrera de la Riera 

La Riera divideix el municipi de Rubí en dos, creant una barrera entre els 

seus dos marges. Per salvar aquesta barrera hi ha cinc ponts sobre la riera 

que comparteixen els vianants, ciclistes i els vehicles motoritzats. A més a 

més, hi ha dos ponts per al transport ferroviari, a continuació, es nombren 

els set ponts que hi ha sobre la riera de nord a sud: 

 Pont al carrer Conflent (Figura 21). 

 Pont al carrer Cadmo. 

 Pont de l'avinguda Castellbisbal. 

 Pont de FGC, per a ferrocarrils i vianants. 

 Pont de l'avinguda Cova Solera. 

 Pont d'ADIF, exclusiu per el trens de Renfe Rodalies. 

 Pont del carrer Vivaldi. 

Pel que fa el ponts que poden utilitzar els vianants cap d'ells té una 

amplada útil de vorera superior a 1,8 metres, els ponts del carrer Cadmi i 

Vivaldi tenen una voreres no accessibles. Ens aquest dos casos es bastant 

perillós el pas dels vianants, degut al transit de vehicles pesats i la velocitat 

elevada que aquests porten. 

 

Figura 21: Pont del carrer Conflent. 
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3.3. Anàlisis de la mobilitat en bicicleta 

Com ja s'ha comentat amb anterioritat, la bicicleta és un mitjà de transport 
que en molts països té un paper de gran importància en el desplaçament 

urbà. En canvi, en el nostre país mai a tingut gran importància, ja que 
sempre ha sigut un mitjà de transport infravalorat i s'ha utilitzat com a 
mitjà per a fer desplaçaments d'oci.  

Les estadístiques que existeixen de l'ús de la bicicleta a Rubí no són molt 
precises, però combinant els resultats de l'Enquesta de Mobilitat del 2006 

del ATM i l'enquesta telefònica feta per la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Rubí l'any 2013, es pot extreure d’aquestes, que només el 
0,6% de desplaçaments totals de Rubí es realitzen en bicicleta. Aquestes 

dades contrasten amb l'enquesta de satisfacció segons el mode de 
transport, la bicicleta té una valoració mitjana de 7,4 punts. 

Probablement, un dels punts que tenen més influència en aquest ús tan 
baix de la bicicleta com a mitjà de transport a Rubí, és la inexistent 
infraestructura viària específica per aquest vehicle. Les vies ciclistes que es 

poden trobar, es limiten a trams de carrers definits com a zona 30 i a la 
xarxa de carrers de convivència (vials pacificats on es comparteix l'espai 

entre els vianants i la bicicleta). Aquesta falta d'infraestructura és deguda a 
diversos motius: 

 
 El municipi de Rubí té elevats pendents, sobretot en direcció est-oest 

que fa que la creació de carrils bici no sigui recomanable. Segons 1, 

["El Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya"] els 
pendents longitudinals superiors al 5% no són recomanables, tant per 

la seva dificultat en els ascensos com per la seva perillositat en les 
baixades, a causa de l'increment de la velocitat que experimenten les 
bicicletes. A la figura 22 es senyalen els carrers amb pendent 

superior al 5% del centre urbà de Rubí i en el plànol 3.1 de l'annex es 
poden veure les pendents dels diferents carrers de Rubí. 
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Figura 22: Zones amb una pendent superior al 5%.Font: Ajuntament de 

Rubí. 

 Els carrers són massa estrets, la majoria dels carrers del centre urbà 

tenen una amplada de menys de 8,5 metres. A la figura 23 es 
mostren aquests carrers.  

 
 

 
Figura 23: Carrers amb una amplada de menys de 8,5 metres. 

 

També s’han de considerar, com a causa poc afavoridora pel seu ús, la 
manca d’infraestructures d’aparcaments per a bicicletes; aquesta xarxa és 

molt reduïda en tot el municipi. 
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Per acabar amb aquest punt, s'ha de comentar que Rubí compte amb cinc 

associacions de ciclistes: 
 No Limits Club Esportiu 

 Outdoorsport 
 Club Ciclista Passion Bike 
 Club de Ciclisme Rivo Rubeo 

 Club ciclista Rubí 
 

Així que podem considerar que l'interès dels seus habitants per aquest mitjà 
de transport és bastant elevat, encara que només sigui per gaudir-ne 
durant el temps d'oci. També seria convenient plantejar-se algun tipus de 

circuit verd per a la bicicleta. 
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CAPÍTOL 4: ANÀLISI 

DELS DESPLAÇAMENTS 

DINS DEL MUNICIPI 

DE RUBÍ 
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Per tal de saber les pautes de mobilitat dels habitants de Rubí, s'han analitzat els 
resultats de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de 2006 de la ciutat de Rubí feta 
per l'ATM i  els resultats de les enquestes telefòniques fetes als residents de Rubí l'any 
2013 en una campanya conjunta entre l'Ajuntament de Rubí i  la Diputació de 
Barcelona. 
 
A l’hora d’analitzar les dues enquestes, s’ha de destacar que en les enquestes 
telefòniques només s’han considerat els desplaçaments fets pels residents de Rubí. No 
es comptabilitzen aquells que el municipi  atrau, però tenen com a origen un altre 
municipi o zona fóra del terme de Rubí, aquells que no són de tornada a casa, amb 
origen a un altre municipi diferent de Rubí i destinació a Rubí. En l'altra enquesta es té 
en consideració qualsevol desplaçament que passi per Rubí. 
 
 

4.1. Tipus de desplaçaments 

 
En un dia feiner, la població resident i no resident a Rubí realitza una mitjana de 
232.447 desplaçaments amb origen i/o destinació al municipi. Els caps de setmana la 
mitjana disminueix en consideració, fins a 142.444 desplaçaments. 
 
Segons l'origen o la destinació d'aquests desplaçaments, aquests són interns, de 
connexió o externs (Figura 24): 
 

 Desplaçaments interns: són aquells que es realitzen dintre del municipi sense 
sortir de Rubí, amb origen i destinació a Rubí. En un dia laboral es fan 146.209 
(62,9%) i en dissabte o festiu 74.926 (52,6%). 
 

 Desplaçament de connexió: són els que es fan entre l'interior i l’exterior del 
municipi. Un extrem del desplaçament, origen o destí, és Rubí i l’altre extrem es 
situa fora de Rubí. En un dia laboral són 80.194 (34,5%) desplaçaments interns i 
en un dissabte o festiu 57.690 (40,5%). 
 

 Desplaçaments externs: són els realitzats majoritàriament per habitants del 
municipi, però fora del municipi, en el qual ni l’origen ni la destinació és Rubí. 
En un dia feiner es fan 6.044 (2,6%) desplaçaments externs i en un dissabte o 
festiu 9.828 (6,9%). 
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Figura 24: Repartiment dels tipus de desplaçaments a Rubí en un dia 

feiner. 
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4.2. Motius de desplaçaments 

 
Els desplaçaments es poden classificar segons el motiu pel qual es produeixen; es 
consideren de tres tipus diferents (figura 25): 
 

 Mobilitat no obligada o personal (oci, compres, metge, ...), representa quasi un 
21% dels desplaçaments. 
 

 Mobilitat obligada o ocupacional (treball o estudis), representa el 34% dels 
desplaçaments diaris. 
 

 Tornada a casa, el 45% dels desplaçaments són de tornada a casa. 
 
 

 
Figura 25: Repartiment dels desplaçaments segons motiu de desplaçament 

en un dia feiner a Rubí. Font: Elaboració pròpia en basa a dades ATM. 

 

Mirant el repartiment dels desplaçaments segons el motiu, hi ha una dada 

que pot sorprendre a primera vista: els viatges de tornada a casa. En un 

primer moment, es pot pensar que aquesta dada hauria de ser del 50%, 

però s'ha de considerar que després de treballar, per exemple, pots anar al 

gimnàs o a un bar, aquests desplaçaments es considerarien de mobilitat no 

obligada.  
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4.3. Principals connexions 

En aquest apartat s'analitzen els desplaçaments de connexió amb els altres 

municipis. A la taula 8 es poden veure el nombre de desplaçaments segons 

les diferents destinacions. S'observa que el 70% dels desplaçaments estan 

aglutinats entre les destinacions de Terrassa, Sant Cugat del Vallès i 

Barcelona. Les connexions amb aquestes tres destinacions en transport 

públic tenen una bona infraestructura i una freqüència bastant elevada. 

Taula 8: Principals destinacions i orígens en els desplaçaments de connexió 

en dia feiner per la ciutat de Rubí. Font: ATM. 

Destinacions 
Dia feiner 

Desplaçaments % 

Sant Cugat del Vallès 11.153 27,8% 

Terrassa 7.669 19,1% 

Resta del Vallès 
Occidental 

5.799 14,5% 

Barcelona 8.789 21,9% 

Resta del Barcelonès 1.118 2,8% 

Altres comarques de la 

RMB 
3.040 7,8% 

Fora de la RMB 2.505 6,3% 

Total 40.072 100% 
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4.4. Mode de transport 

En l’enquesta del ATM també es recullen les dades del mode de transport 

dels habitants de Rubí, tant en dia feiner com en dissabte o festiu, a la taula 

9 hi consten aquestes dades, així com també, el repartiment modal de cada 

un d’ells. 

Taula 9: Tipus  de transport utilitzat segons sexe i edat. Font: Elaboració 

pròpia amb dades d'ATM. 

Dia Feiner 

 
No Motoritzats Transport públic Transport privat 

Home 32,60% 10,00% 57,40% 

Dona 40,70% 13,60% 45,60% 

Per edat 

De 4 a 15 49,10% 10,70% 40,20% 

De 16 a 29 26,60% 16,60% 56,70% 

De 30 a 64 31,20% 10,70% 58,10% 

De 65 i més 77,20% 7,30% 15,50% 

Dissabtes i Festius 

 
No Motoritzats Transport públic Transport privat 

Home 36,50% 4,80% 58,70% 

Dona 30% 8,70% 61,60% 

Per edat 

De 4 a 15 34,60% 6,90% 58,50% 

De 16 a 29 14,30% 17,40% 68,40% 

De 30 a 64 34,70% 2,80% 62,50% 

De 65 i més 88,70% 3,50% 7,80% 

 

La franja d'edat que més utilitza el transport públic és entre els 16 i el 29 

anys. Durant els dies feiners també té un nombre elevat d’usuaris entre la 

franja dels 4 als 64 anys. Si s’analitza per ocupació dels usuaris, s’observa 

clarament com els dos segments que més utilitzen el transport públic són 

els estudiants i els ocupats. Per altra banda, la franja d'edat de 65 i més és 

la que més es desplaça amb transports no motoritzats; la seva majoria es 

mou a peu. Com a conclusió negativa d’aquesta taula s’extreu que el 60% 

dels desplaçaments es realitzen en transport privat.  

També s'ha calculat el repartiment modal dels desplaçaments segons el 

mitjà de transport utilitzat, taula 10. 
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Taula 10: Repartiment modal pel mitjà de transport. Font:ATM. 

Repartiment Modal 

Mitjà de transport 
Desplaçaments 

Interns 

Desplaçaments de 

connexió 

Desplaçaments 

Totals 

A peu 64,80% 3,70% 42,00% 

Bicicleta 0,80% 0,10% 0,60% 

Transport públic 4,20% 19,50% 9,90% 

Transport privat 30,20% 76,70% 47,50% 

Total 100% 100% 100% 
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4.5. Demanda en transport públic 

 
S’han obtingut les dades de la demanda a l'any 2012 pels serveis d'autobús 

tant urbà com interurbà. 
 

4.5.1 Servei d'autobús urbà 

 

L'ajuntament de Rubí ens ha proporcionat les dades esmentades de la 
demanda a l’any 2012, a la taula 11 estan per les línies d'autobús urbà L1, 
L2, L3, L4, L5 i L6. De la línia L7 no hi ha dades. 

 
Taula 11: Dades de passatgers i explotació de les línies d'autobús urbà. 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de TES. 

Dades Anual de les línies de bus urbà 

Línia Passatgers Expedicions Km útils Hores útils 
Velocitat Comercial 

(km/h) 

L1 302.480 19.298 145.249 9.683 15,00 

L2 266.769 19.435 137.928 9.672 14,26 

L3 234.187 19.902 233.109 10.378 22,46 

L4 287.283 20.360 91.708 7.634 12,01 

L5 207.662 26.389 130.425 9.684 13,47 

L6 29.752 7.458 73.565 3.823 19,24 

 
La línia amb més nombre de passatgers és la 1, seguida per les línies 4 i 2. 
Després d’a prop estan les línies 3 i 5. La línia 6 té molt poques expedicions 

al dia i, alhora, és la menys utilitzada. A partir d’aquestes dades es 
revisaren les freqüències de les línies, ja que el nombre d'expedicions està 

bastant descompensat amb el nombre de passatgers. 
L'ajuntament de Rubí també ha proporcionat les dades de cadascun dels 
títols utilitzats per pagar els viatges a les diferents línies de bus urbà, figura 

26. 
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Figura 26: Ús del diferents títols de transport. Font: Elaboració pròpia en 

base a dades de l’ajuntament. 

 
Hi ha un percentatge bastant alt d'usuaris que utilitza el bitllet senzill 

(13%), la qual cosa indica que molts usuaris no estan habituats a utilitzar el 
bus urbà com a mitja de transport habitual. També és interessant la dada 
extreta dels títols utilitzats de l’ATM, gairebé el 40% dels desplaçaments es 

paga amb aquests títols, probablement aquests usuaris utilitzen el bus urbà 
per desplaçar-se a les parades de FGC, Rodalies Renfe o del bus interurbà. 

Per tant, després agafen un altre transport públic en el qual poden utilitzar 
el mateix bitllet, ja que es considera transbordament. S'hauria de revisar 
els diners que es rep de l'ATM cada any per veure si està ben compensat. 

S’ha de destacar que el segon títol més utilitzat és el de pensionista i és 
gratuït. 
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4.5.2. Servei d'autobús interurbà  

A partir de les dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya sobre l'explotació de les línies de bus 

interurbà, taula 12, s’ha analitzat la demanda de les següents línies: B7, 

B8, N61 i N64 de Sarbus i L3 i L4 de Autos Castellbisbal. 

Taula 12: Dades de passatgers i explotació de les línies d'autobús 

interurbà. Font: elaboració pròpia en base a les dades del departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Línia Passatgers Expedicions 

Passatgers 

per 
expedició 

Km útils 
Hores 
útils 

Velocitat 
Comercial 

B8 174.847 12.454 14,04 345.880 16.219 21,00 

B7 408.591 22.722 17,98 315.997 16.721 19,00 

N-61 54.160 2.562 21,14 123.192 3.832 32,00 

N-64 56.303 2.680 21,01 131.886 4.142 32,00 

L3 37.665 6.500 5,79 83.970 3.575 23,00 

L4 3.117 1.456 2,14 18.928 728 26,00 

 

La línia que presenta major afluència és la B7 (Rubí - Sant Cugat - 

Cerdanyola), alhora, és la que té més expedicions. La línia L4 presenta un 

número de passatgers per expedició extremadament baix, no arriba a tres 

passatgers per expedició. Les connexions que presenta no es poden fer amb 

un altre transport públic, per lo tant,  s'ha de mantenir la línia. 

Un altre dada interessant a comentar, és la velocitat comercial; a les línies 

diürnes aquesta es situa sobre els 21 km/h i a les línies nocturnes 

augmenta fins al 32 km/h. 
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CAPÍTOL 5: 

PROPOSTES 

D'ACTUACIÓ  
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Una vegada fet l'anàlisi de la mobilitat dels vianants, de les bicicletes i del 

transport públic. S'han trobat les carències i les necessitats de cada una 

d'elles i per intentar millorar-les s'han fet una sèrie de propostes en 

cadascuna d'elles. 

Per cada tipus d'àrea analitzada (vianant, ciclista, transports públic) s'han 

fet una sèrie de propostes per poder millorar les carències trobades en la 

fase d'anàlisis, aquestes s’exposen a continuació en la taula 13. 

Taula 13: Carències en els diferents tipus de mobilitat. 

Tipus de Mobilitat Carències 

Mobilitat en transport 

públic 

Distribució de les parades. 

Inter modalitat amb ferrocarrils. 

Mobilitat a peu 

 Deficiències excessives en l’accessibilitat als guals 

en alguns districtes. 

Els ponts per a travessar la Riera no tenen voreres 

còmodes i tenen molt de trànsit. 

Mobilitat en bicicleta 
Infraestructura inexistent. 

Poc ús de la bicicleta per fer desplaçaments. 
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5.1. Propostes d'actuació a la xarxa de 

transport públic  

La mobilitat en transport públic s’ha comprovat que té bones connexions 

amb altres ciutats, fonamentalment, en autobús i ferrocarril, en canvi, a 

l’autobús urbà se li han trobat coses a millorar. Les connexions entre el bus 

urbà i les estacions de ferrocarrils són bastant millorables. Les propostes 

d'actuació seran les següents: 

 Optimització de les parades de les línies urbanes. 

 

 Millorar la Intermodalitat de FGC i les parades d'autobús. 

 

 Millorar la connexió amb l’estació de Rodalies i donar un servei de 

connexió d'autobús que funciono amb les freqüències de pas de 

Renfe Rodalies, sobretot en connexió amb el centre urbà. 

 

 Millorar la flota d'autobús urbà; aconseguir que siguin més ecològics. 

 

 

 

Optimització de les parades de les línies urbanes 

 

Per millorar l'eficiència energètica i del servei de transport d'autobús urbà, 

s'ha intentat optimitzar les parades de les línies d'autobús urbà més 

utilitzades: les línies 1, 2, 3, 4 i 5. Es va crear un plànol amb l’eina de 

Google Maps, on es van situar totes les parades de les diferents línies 

urbanes i, a partir d’aquest, es van crear els itineraris de cadascuna d’elles. 

Amb els itineraris s’han obteningut les distàncies recorregudes per l'autobús 

entre parada i parada. Totes aquestes dades es troben a l'annex XXX.  

En aquest anàlisis, a més a més de l'espai recorregut, també es va tenir en 

compte les següents variables respecte a la situació de les parades: 

 

 La distància a equipaments o a punts d'interès per al passatger en les 

parades properes. 

 La distància entre parades a les línies que cobreixen les 

urbanitzacions, ja que hi ha grans distàncies per la seva baixa 

demanda. 

A part d'aquestes dades s’han analitzat els fluxos de passatgers a les 

diferents línies d'autobús, annex XXX, centrant-se en la quantitat de 

passatgers que pujaven i baixaven a cada parada. En una sèrie de parades 

el flux de passatgers era nul o quasi nul al llarg del dia.  

Després d'analitzar les parades amb els dos criteris i seleccionar-hi algunes, 

s’expliquen, a continuació,  les propostes realitzades a cada línia. 
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Línia 1   

 A la línia 1, s'han seleccionat 2 trams on es podria eliminar alguna parada. 

El primer tram el formen les parades Luxemburg, Cova Solera i Edison, i a 

la taula 14 podem veure les dades de cada una d'elles. 

Taula 14: Característiques Tram 1 Línia 1. 

Parada 

Número 

de la 

parada a 

la línia 

Baixen Pugen 

Distància 

recorreguda 

parada 

anterior 

Distància 

recorreguda 

parada 

següent 

Luxemburg 
11 0 0 

449 168 
42 1 7 

Cova 
Solera 

12 3 0 
168 116 

41 0 0 

Can 
Serrafosa 

13 1 1 
116 283 

40 1 0 

 

En aquest tram, es proposa eliminar la parada Cova Solera, tant per la 

distància recorreguda com pel flux de passatgers. 

 

Al segon  tram, les parades han estat seleccionades perquè la distància 

recorreguda entre elles s’ha considerat massa petita. Aquest tram el formen 

les parades Maximí Fornés i Sant Joan; aquestes parades només estan en 

direcció Can Serrafosa. En l’altra direcció, El Pinar, en comptes d'aquestes 

dues parades només hi ha una que és Torrijos. A la taula 15 es poden veure 

les dades de les parades. 

 

Taula 15: Característiques Tram 2 Línia 1. 

Parada 

Número 

de la 

parada a 

la línia 

Baixen Pugen 

Distància 

recorreguda 

parada 

anterior 

Distància 

recorreguda 

parada 

següent 

Maximí 

Fornés 
36 56 23 127 142 

Sant Joan 

 
37 8 14 142 173 

Ambdues parades estan molt juntes, per això, el factor determinant per  

proposar l'eliminació  d’una d’elles és el flux de passatgers; per lo tant, es 

proposa eliminar la parada de Sant Joan. 
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Línia 2 

 

A la línia 2 s'ha seleccionat el tram que formen les parades Doctor Ferran, 

Servet i Joan Puig.  A la taula 16 es poden veure les seves dades.  

Taula 16: Característiques Tram Línia 2. 

Parada 

Número 

de la 

parada a 

la línia 

Baixen Pugen 

Distància 

recorreguda 

parada 

anterior 

Distància 

recorreguda 

parada 

següent 

Doctor 

Ferran 

5 7 0 
 

257 

 

309 
44 1 7 

 
Servet 

6 1 1 
 

309 
 

195 
43 0 4 

Joan Puig 

7 8 3 
 

195 
 

214 
42 10 6 

 

 

En aquest cas, es considera que no s’hauria d’eliminar cap parada. Per 

raons de distància, la parada a eliminar seria Joan Puig, però té un elevat 

flux de passatgers. Per motius de flux de passatgers, s'hauria d'eliminar 

Server, però si s’elimina aquesta, es deixaria un tram de més de 500 

metres sense cap parada d'autobús. Per aquestes raons i perquè les 3 

parades es troben en el mateix carrer es proposa no eliminar-ne cap.   

 

 

Línia 4 i 5 

 

S’analitzen aquestes dues línies conjuntament, perquè fan el mateix 

recorregut circular però en sentit contrari. En cadascuna de les línies s'ha 

escollit un tram a la mateixa alçada del recorregut, però que correspon a 

diferents parades. El tram de la línia 4 el formen les parades Carrasco i 

Formiguera, Celso Ferreiro i Sabadell. A la taula 17 es descriuen les dades 

de cada parada. 
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Taula 17: Característiques Tram Línia 4. 

Parada 

Número 

de la 

parada a 

la línia 

Baixen Pugen 

Distància 

recorreguda 

parada 

anterior 

Distància 

recorreguda 

parada 

següent 

Carrasco i 

Formiguera 
7 0 14 183 232 

Celso 

Ferreiro 
 

8 1 50 232 141 

Sabadell 9 6 31 141 215 

 

En aquest tram es proposa eliminar la parada Carrasco i Formiguera, ja que 

està molt a prop tant de la parada anterior com de la següent. 

El tram de la línia 5 el formen les parades Sabadell, Orso i Sta. Eulàlia 

Taula 18: Característiques Tram Línia 5. 

Parada 

Número 

de la 

parada a 

la línia 

Baixen Pugen 

Distància 

recorreguda 

parada 

anterior 

Distància 

recorreguda 

parada 

següent 

Sabadell 6 9 0 244 248 

Orso 
 

7 0 3 248 203 

Sta. 
Eulàlia 

8 9 15 203 201 

 

En aquest tram es proposa eliminar la parada Orso, perquè té un flux de 

passatgers baix i està relativament a prop de les parades més properes. 

Inicialment, es va pensar que la proposta d'optimització de les parades de 

bus urbà podria comportar més canvis, per això, es va fer un estudi de 

camp on es calculava la distància entre cada parada i analitzant les dades 

d'ús de cada línia. Fent l'estudi de camp s’ha vist que no era fàcil eliminar 

parades per aconseguir un recorregut de l'autobús més fluid.  Per això, 

només s'ha proposat l'eliminació de poques parades, amb la que 

s'aconseguiria una petita reducció del consum dels autobusos. Cada vegada 

que un autobús realitza una parada s’eleva molt el seu consum de 

combustible. 
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Millora de la connexió entre la intermodalitat de FGC i les paredes 

d'autobús 

Després de realitzar l’anàlisi del flux de pujades i baixades a les diferents 

parades d'autobús de les diferents línies, s’ha pogut observar que les dues 

parades més utilitzades són: l’ "Estació F.G.C" i l’ "Estació Rubí+D". 

Probablement, això és degut a la quantitat de gent que utilitza la connexió 

de bus urbà amb els Ferrocarrils de la Generalitat. Per aquest motiu, es 

proposen un parell de millores, que fan més còmode aquesta connexió.  

La primera és senyalitzar l'itinerari entre les dues parades d'autobús i 

l'estació de Ferrocarril;  aquesta es pot fer amb senyals horitzontals al 

paviment. 

La segona proposta és instal·lar pantalles a les dues parades d'autobús més 

properes a l'estació de FGC, Rubí+D i Estació F.G.C., aquestes donarien 

informació sobre les pròximes sortides de trens de FGC. També 

s’instal·larien un parell de pantalles a l'estació de FGC, en les quals es 

donaria informació sobre el pas dels autobusos a les dues parades més 

properes a l'estació.  
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Millora de la connexió entre la parada d’autobús RENFE i l’estació de 

Rodalies Renfe 

L'estació de Rodalies Renfe, com ja s’ha comentat, no té bones connexions 

amb la resta del municipi i està apartada del centre urbà. L'única línia 

d'autobús que passa té la parada situada lluny de l'estació i les seves 

freqüències de pas no coordinen amb les freqüències de pas dels trens de 

Rodalies. 

Es faran dues propostes per millorar la connexió. La primera és canviar la 

parada d'autobús, actualment, està a 350 metres de l'entrada a l'estació, 

això implica uns 5 minuts aproximadament caminant. La nova parada 

podria situar-se en dos llocs diferents: 

- a l’inici del Passeig de les Torres, a la sortida i a l'entrada de la 

rotonda, ja que hi ha unes escales amb lo qual la distància a l'estació 

seria d'uns 100 metres, l’accés per persones minusvàlides seria de 

180 metres. 

- a l'Avinguda Electricitat, en aquest cas,  la distància és de 200 metres 

i s'haurien de fer més canvis i, per lo tant, més obres. 

A la figura 27 podem veure la situació actual de les parades i les dues 

propostes. 

 

 

Figura 27: Situació actual i propostes de col·locació de la parada de RENFE. 

Font: Elaboració pròpia. 
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L’altre proposta és canviar els horaris de la línia 2 per ajustar-los millor al 

pas dels trens a l'estació. Els horaris de sortida dels trens de l'estació s’han 

recopilat a la Taula 19.  

Taula 19: Hores de sortida dels trens de l'estació de RENFE en els dos 

sentits. Font: Elaboració pròpia, segons les dades de Renfe Rodalies. 

 
Rubi –Martorell Rubí - Granollers 

R8 06.56 06.34 

R8 07.48 07.32 

R8 08.50 08.35 

R8 09.58 09.35 

R8 10.58 10.35 

R8 11.58 11.36 

R8 12.57 12.35 

R8 13.57 13.35 

R8 14.57 14.35 

R8 15.57 15.35 

R8 16.59 16.35 

R8 17.57 17.35 

R8 18.56 18.37 

R8 19.57 19.53 

R8 20.57 20.38 

R8 22.01 21.35 

 

Per quadrar els horaris d’autobús s’ha de tenir en compte que la línia 2 té la 

majoria de parades des de la parada Renfe en direcció El Pinar i en l’altra 

direcció, Can Vallhonrat, només en té dues parades. Sabent que el radi de 

cobertura d’una estació de tren és d’un quilòmetre, les dues parades en 

direcció Can Vallhonrat estan a menys d’aquesta distància. Per lo tant, s'ha 

de buscar que en direcció Can Vallhonrat arribi l’autobús abans de la sortida 

del tren i en direcció El Pinar ha de passar després de l'arribada del tren. Els 

horaris de pas a l'estació de Renfe serien els calculats a la taula 20. 

Taula 20: Nous horaris de la línia 2. Font: Elaboració pròpia. 

Direcció 
Sortida de l'inici de la 

ruta 
Pas per l'estació 

El Pinar 10 i 40 de cada hora 12 i 42 de cada hora 

Can Vallhonrat 2 i 32 de cada hora 22 i 52 de cada hora 
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Millorar la flota d'autobús urbà; aconseguir que siguin més 

ecològics 

Actualment l'empresa que dóna servei a les línies d'autobús urbà és 

Rubibus, aquesta pertany al grup Avanza. Aquest grup és responsable de la 

gestió del transport públic en molts altres municipis d'Espanya, incloent-hi 

ciutats tan importants com Zaragoza, Ourense, Vigo, Segòvia. L'empresa 

explota el transport de la ciutat des de 2007 i té un compromís de renovació 

de flota. Es proposa que quan es renovi el següent contracte s’exigeixin 

autobusos més ecoeficient; que utilitzin com a combustible gas natural o 

que tinguin motor elèctric.  
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Optimitzar el servei de bus d'alguna línia 

Algunes línies de transport públic d'autobús urbà tenen un flux de 

passatgers molt baix. A partir de les dades de validacions de viatges del 

2012, es calculen les validacions mitjanes per expedició. També es tenen 

les dades del cost de cada línia amb el que podem calcular el cost real de 

viatge per passatger i es pot comparar amb el preu mitjà pagat pel viatger, 

que és de 0,59 € per viatge.  A la taula 21 s’exposen els resultats obtinguts. 

Taula 21: Taula amb diferents dades de les línies d'autobús. Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades del Ajuntament. 

Línia 
Expedicions diàries de 

la línia 
Número de viatgers 

per expedició 
Cost per Línia (€) 

Cost Real per 
viatger (€) 

1 
55,00 15,05 412.319,62 1,37 

2 
54,28 13,46 408.497,50 1,53 

3 
55,00 11,68 487.146,44 2,08 

4 
84,00 13,10 313.112,74 1,09 

5 
70,42 8,08 393017,80 1,89 

6 29,00 3,93 160.716,52 5,40 

7 5,00 2,71 36.164,66 10,19 

Com es pot veure a l'anterior taula les línies 6 i 7 tenen un nombre de 

viatgers per expedició molt baix, no arriben a 4 i 3 respectivament, a 

conseqüència d'això el cost real per viatger és molt alt. Per això es fa la 

següent proposta per tal d'estalviar el cost d'aquestes línies: 

 

Implementar el servei de transport segons la demanda 

 Aquesta proposta és per la línia 7, la que dóna servei a les urbanitzacions 

de l'oest de Rubí. Aquest servei és adequat per les zones de baixa densitat 

de població i pot ser amb o sense itinerari i horari prefixat. En aquest cas, 

es faria un servei a la demanda amb un itinerari i horari prefixat i 

funcionària de la següent manera. L'usuari per utilitzar aquest servei ha de 

fer una petició a través del sistema de comunicació que s'implanti, en 

aquesta petició s'ha d'indicar la parada d'origen i de destinació i en quin 

horari de pas estarà a la parada. Per implantar aquesta proposta s'hauria de 

fer un estudi més exhaustiu de la viabilitat de la proposta. 
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5.2. Propostes d'actuació en la mobilitat a peu  

Una de les claus de les polítiques de mobilitat sostenible a les ciutats és la 

incentivació dels desplaçaments a peu, per aconseguir això s'ha de tenir 

una bona infraestructura de xarxa de vianants, des de carrers de vianants 

fins a voreres on es pugui caminar amb comoditat. A la majoria de ciutats, 

s'han implementat carrers per als vianants al centre de la ciutat o a zones 

comercials, però amb aquesta mesura no és suficient, ja que s'ha de 

fomentar la  mobilitat del vianant per tota la ciutat. Un altre punt també 

molt important de la mobilitat sostenible, és fomentar l'accessibilitat de 

totes les persones. Per això, els passos de vianants han d'estar adaptats i 

les voreres han de tenir una amplada útil que permeti el trànsit de dues 

persones simultànies, considerant que una d'elles va en cadira de rodes. 

A la fase d'anàlisis del PMUS s’ha vist que anar a peu és el mitjà de 

transport més utilitzat per fer els desplaçaments interns (62%). Per altra 

banda, també s’ha observat que al centre de Rubí té diverses illes de 

vianants molt utilitzades. Els punts febles que es van trobar en la 

infraestructura de mobilitat dels vianants són la falta d’adaptació en alguns 

districtes dels passos de vianants i la no senyalització en algunes cruïlles 

dels passos de vianants. 

Per tal de millorar la mobilitat dels vianants es fan les següents propostes: 

 

 Millorar la seva accessibilitat. 

 

 Crear camins escolars segurs. 

 

Millorar l'accessibilitat  

Com ja s'ha comentat, molts dels passos de vianants no estan adaptats per 

gent amb mobilitat reduïda. Així que es proposa adaptar tots els passos de 

vianants de Rubí, per això, es necessita un pressupost bastant elevat. Per lo 

tant, es proposa primerament fer un estudi de les diferents zones i conèixer 

d’aquesta manera el seu estat actual a cada zona i decidir així les 

necessitats. Una vegada fet l'estudi, es anar millorant l'accessibilitat, a poc 

a poc, depenent de la necessitat de cada zona. 

A més a més dels passos de vianants, també és important l'amplada útil de 

les voreres per donar una accessibilitat adequada. Canviar les voreres ja 

fetes també té un cost molt elevat, es proposa, que a partir d'ara, totes les 

voreres noves que es construeixin tinguin una amplada útil mínima d'1,8 

metres. 
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Creació de camins escolars segurs 

Els camins escolars segurs pretenen promoure i facilitar els desplaçaments 

d'anada i de tornada dels escolars a peu i de manera autònoma al centre 

educatiu. Per això, s'han de crear itineraris segurs de casa a l'escola, 

escollits entre els recorreguts més utilitzats pels alumnes. Els itineraris han 

d'estar ben senyalitzats i els passos de vianants pels quals passin han 

d'estar senyalitzats verticalment i ben pintats, a més a més, poden tenir 

una senyalització informativa indican que per allà transcorre un camí 

escolar. També és convenient que ens els moments d'entrada i de sortida 

de l'escola hi hagi en alguns punts de l'itinerari presència policial. 

La proposta era crear camins escolars per les escoles de Rubí, però al curs 

2013/14 ja es va crear un programa  des de l'Ajuntament per crear camins 

escolars. En una primera fase es van crear camins escolars per a 5 escoles i 

l'any següent a la segona fase es va incorporar  4 escoles més al programa. 

Actualment el camí escolar és utilitzat per 4.600 escolars i 9 escoles. Així 

que es proposa seguir amb aquest programa fins a arribar-ho a implantar a 

totes les escoles.    
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5.3. Propostes d'actuació per la mobilitat en 

Bicicleta 

A la fase d'anàlisis del PMUS es va detectar que la bicicleta és un mode de 
transport molt poc utilitzat a la ciutat de Rubí, que sobretot s’utilitzat per a 
desplaçaments d'oci i de practica d'esport, però es vol fomentar el seu ús 

com a medi de transport per als desplaçaments obligatoris com és a l'escola 
o al treball. A més a més, com a objectiu de la ciutat es busca la millora de 

la qualitat de vida, una ciutat on el vianant es tingui en consideració i 
s'incentivi l'ús de la bicicleta. Tot això duria a una ciutat més neta, 
saludable, segura i agradable. 

 
Per tal de canviar les actuals tendències de fer servir cotxes o altres medis 

amb motor  i aconseguir un augment de l'ús de la bicicleta s'han marcat els 
següents objectius i la següent estratègia a seguir:  
 

 Crear una xarxa ciclable. 
 

 Augmentar la infraestructura de la xarxa d'aparcaments per a 
bicicletes, en emplaçaments estratègics: estacions de trens, centres 
educatius, centres esportius i principals àrees de treball. 

 
 Millorar la seguretat dels usuaris de bicicleta, considerant, a més a 

més, un augment del nombre d'usuaris. 
 

 Redactar la Normativa de la Bicicleta 

 

 Dur a terme una campanya de promoció de l'ús de la bicicleta com a 

medi de transport habitual.  
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Proposta de xarxa ciclable 

Es proposa un xarxa ciclable que connecti la ciutat de nord a sud en 

paral·lel a la riera, degut a que en perpendicular a la riera (d'est a oest del 

municipi) l'orografia dels carrers no permet la seva creació degut a les 

fortes pendents que hi  ha en aquests carrers. Aquesta xarxa ciclista es 

proposa construir-la en dues parts, la primera es podria construir bastant 

ràpidament i es creu que és la part amb més possibles usuaris. La segona 

part requereix de més obra i, per lo tant, de més temps i pressupost. 

A continuació, s’expliquen els tipus de vies ciclistes que s'utilitzaran i les 

seves avantatges i característiques de cada una d'elles. 

Tipus de Vies Ciclistes 

 Carril bici protegit bidireccional: carril bici amb elements laterals que 

el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera. 

 

 Carrers de convivència: via compartida amb els vianants i el trànsit 

amb limitació a 20 km/h i amb preferència pels vianants.  

 

 Carrers de zona 30: via no segregada del trànsit amb limitació de 
30km/h. 

 
 Vorera Bici: via ciclista senyalitzada sobre la vorera. 

 
A continuació, s’exposen les característiques de cada via i els avantatges i 
inconvenients en cada cas. 

 
Carril bici protegit bidireccional 

 
El carril bici protegit és una calçada exclusiva per la circulació de bicicletes i 
amb separació física (proteccions) de la circulació del trànsit motoritzat. 

Habitualment segueix el mateix traçat de la via. Permet augmentar la 
seguretat en els desplaçaments ciclistes que transcorren al costat d'una via 

amb una intensitat de tràfic important i amb una velocitat elevada del 
trànsit motoritzat.  
 

 
Figura 28: Carril bici protegit bidireccional. Font: Manual per al disseny de 

vies ciclistes de Catalunya. 
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Avantatges: 

 
 Possibilitat de fer recorreguts d'anada i de tornada. 

 Qualitat de servei i comoditat, amb recorreguts continus on es viatja 
amb una velocitat constant sense interferències. 

 Absència d'obstacles com són les tapes de registre i canalitzacions. 

 Cost baix de manteniment. 
 

Inconvenients: 
 

 Alt cost de construcció. 

 En el cas de moltes interseccions, la seguretat i el confort es perd. 
 Poca viabilitat en centres urbans, a causa de l'amplada en les vies. 

 Pot crear conflicte si els vianants o motoristes l'utilitzen. 
 
 

Carrers de convivència 
 

En els carrers de convivència (Figura 29), els vianants poden utilitzar tota la 
zona de circulació i tenen prioritat. Aquests carrers estan pensats com a 

elements dinamitzadors del barri, ja que és un punt de trobada per la gent 
gran, una zona per passejar i una zona de joc per a nens. A més a més, 
també es poden utilitzar per la circulació ciclista, però amb les condicions 

que impliquen aquests carrers: sense superar la velocitat màxima 
(20km/h), encara que s'aconsella no sobrepassar els 10km/h, també s’ha 

de respectar la prioritat que tenen els vianants i els jocs i els esports que 
estan autoritzats. 
En aquests tipus de carrers no hi ha elements de separació física entre els 

vianants i els ciclistes, per aquest motiu és important el respecte entre tots 
els usuaris.  

 
Per altre banda, el vehicles motoritzats també poden circular per aquests 
carrers, però han de tenir molt clar que ells tenen un paper secundari al 

carrer en relació als vianants, per això es molt important tenir ben 
senyalitzats el començament, l'acabament i les incorporacions al carrer. En 

alguns casos, la circulació de vehicles motoritzats està només permesa per 
a veïns i vehicles de carga i descàrrega.  
  

 
 

Figura 29: Carrer de convivència. Font: Manual per al disseny de vies 

ciclistes de Catalunya. 
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Avantatges: 

 
 Baix cost de construcció. 

 Viabilitat en centres urbans. 
 Vies que donen seguretat al ciclista, per la poca circulació de vehicles 

motoritzats. 

 Qualitat de servei i comoditat, amb recorreguts continus on es viatja 
amb una velocitat constant sense interferències.  

 
Inconvenients: 
 

 Baixa velocitat de circulació per als ciclistes. 
 El ciclista no té prioritat. 

 Pot crear conflictes entre vianants i ciclistes, si no es respecta la 
prioritat.  

 Gran quantitat d'obstacles com són pilones, tapes de registre, 

terrasses, tests, arbres i bancs. 
 

Zona 30 
 

Els carrers zona 30 són espais d'ús compartit amb el tràfic motoritzat, un 
espai real de convivència on existeix l'equilibri entre tots els usuaris i 
garanteixi la seguretat dels desplaçaments. Les condicions que han de 

complir aquests carrers són una baixa intensitat de trànsit, menys de 5.000 
vehicles/dia, i velocitats reduïdes, per això, aquests carrers poden ser un 

bon suport per un itinerari ciclista. 
En aquests tipus de carrer, ciclistes i vehicles motoritzats comparteixen la 
calçada sense cap restricció d'accés. Per tal de garantir la seguretat del 

ciclista, cal imposar unes normes i elements físics per aconseguir una 
reducció de velocitat màxima a 30 km/h.  

Les zones 30 són indicades per estar a uns determinats emplaçaments de la 
ciutat: centre de la ciutat, zones escolars, sectors residencials i esportius, 
zones comercials i llocs d'oci o turístics.  

 

 
Figura 30: Zona 30. Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de 

Catalunya. 
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Avantatges: 

 
 Baix cost de construcció. 

 Viabilitat en centres urbans, en vies estretes on l'amplada de la via 
no permet carrils bicis. 

 Pacificació del tràfic, més seguretat pel vianant i el ciclista. 

 Millora la eficiència energètica, per la reducció de velocitat dels 
vehicles motoritzats. 

  
Inconvenients: 
 

 El ciclista no té prioritat, està en igualtat de condicions que els 
vehicles de motor. 

 Reducció de places d'aparcament. 
 

Vorera Bici 

 
A les voreres bici, les bicicletes i els vianants comparteixen la vorera, però 

els ciclistes circulen per un espai reservat per a ells que està degudament 
senyalitzat. Les voreres han de tenir una amplada mínima de 4 metres, sinó 

es desaconsella  fer aquest tipus de vorera, ja que pot ser perillós per als 
vianants. En aquestes vies la velocitat màxima dels ciclistes queda 
restringida a 20 km//h. 

 
Avantatges: 

 
 Baix  cost de construcció. 
 Donà més seguretat al ciclista, ja que no ha de compartir la calçada 

amb els cotxes. 
 La velocitat està restringida a 20 km/h; és una velocitat bastant 

adient per als ciclistes. 
  

Inconvenients: 

 
 No es fàcil trobar voreres de 4 metres d'amplada. 

 Pot crear conflictes entre vianants i ciclistes, si no es respecta la 
prioritat . 
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Figura 31: Vorera amb carril ciclista. Font: Elaboració pròpia. 

 

Xarxa Ciclable 

El recorregut de la primera part de la xarxa ciclable s'iniciaria al Passeig de 

les Torres al costat de l'estació de Ferrocarril. Aquest és un passeig 

suficientment ample per tenir carril bici i, a més a més, és un carrer 

bidireccional, fins a la rotonda a l’alçada del Carrer Ferran que hauria de 

canviar a ser Zona 30. El carril començaria a l'estació de Rodalies fins a  

l'avinguda Can Cabanyes per on continuaria fins arribar a l'Avinguda del 

Ferrocarril; per tot aquest tros, tindríem un carril bici protegit bidireccional 

en un costat de la calçada. 

D'aquí sortiran tres carrils bicis diferents, dos que continuaran la ruta del 

anterior i un altre que és opcional. 

Els que continuaran la ruta anterior seran: 

 Un que anirà pel carrer Cal Príncep fins al carrer Pintor de Murillo i 

connectarà amb l’Avinguda Barcelona. 

 

 L'altre anirà pel passeig del Ferrocarril i seguirà pel carrer Dr.Pearson 

i Balmes fins arribar a Cervantes  per on connectarà amb l’Avinguda 

Barcelona.  

Aquests trams seran zona 30, però per poder fer el recorregut s'haurà de 

canviar la direcció d’alguns dels carrers. El tram del Passeig de Ferrocarril a 

la altura de Can Cabanyes i el tram de dalt de Plaça Dr. Pearson hauran de 

canviar de direcció, per tenir la mateixa que el Carrer de Balmes. També 

s'haurà de canviar el tram del Carrer de l'Abat Escarré entre el Dr.Pearson i 

Cal Príncep. 

El  passeig Francesc Macià és una via de convivència, el recorregut segueix 

per ell fins a la plaça Catalunya on un recorregut continua pel Carrer Rafael 

Casanova i l'altre per Carrer Dr. Robert, aquests dos trams seran zona 30. 
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Tots dos arriben fins al Carrer Margarida Xirgu per on continuaran fins al 

passeig de la Riera, per una via de convivència.  

En aquest punt es construirà una passarel·la per a vianants i bicicletes que 

connectarà amb l'altre part de la Riera, l'Avinguda de la Llana, per on anirà 

un carril bici fins a plaça la Verneda. 

El recorregut dissenyat des de l'Avinguda de les Torres fins al Carrer Cadmo 

té una distancia de 2,81 kilòmetres i el recorregut des de Carrer Cadmo fins 

l'Avinguda de les Torres té una distancia de 2,80 kilòmetres. 

Al arribar a l'avinguda del Ferrocarril s’ha comentat que sortien 3 rutes 

diferents, les dues explicades fins ara i la tercera que anirà per la vorera de 

l'Avinguda del Ferrocarril. Aquesta com és molt amplia, serà una vorera bici 

bidireccional que arriba fins al Carrer Edison. La ruta seguirà per les dues 

bandes del carrer Edison; cap Passeig de les Torres es construirà una vorera 

bici. En l'altre direcció, cap a Carretera de Sant Cugat, es convertirà la via 

en Zona 30 fins a la rotonda que connecta Edison amb Avinguda Estatut on 

la xarxa ciclable connectarà amb l'únic tram de vorera bici que hi ha a Rubí, 

aquesta connecta Rubí amb Sant Cugat del Vallès.  

A la taula 22 es descriuen les característiques de cada tram, en el Plànol 4.1 

es pot veure la primera fase: 

Taula 22: Característiques dels diferents trams de la xarxa ciclable de la 

primera implementació. Font: Elaboració pròpia. 

Tram Tipus de Carril Amplada(m) Longitud (m) 

 1r Tram: Passeig 

de les Torres 

Carril bici protegit 

bidireccional 
3 636 

2n Tram: Passeig 

de les Torres 
Zona 30 ... 528 

Can Cabanyes Zona 30 ... 231 

Cal Princep Zona 30 ... 326 

Dr.Pearson/Balmes Zona 30 ... 361 

C/Cervantes Zona 30 ... 114 

C/Murillo Zona 30 ... 116 

Av. Barcelona Carrer Convivència ... 546 

C/Rafael Casanova 
Carrer Convivència 

o Zona 30 
... 326 

C/Dr. Robert Zona 30 ... 330 

C/Margarida Xirgu Carrer Convivència ... 202(188) 

Avinguda de la 

Llana 

Carril Bici protegit 

bidireccional 
3 1420 

Avinguda del 

Ferrocarril 
Vorera bici 3 334 

Carrer Edison Vorera bici 3 357 
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Carrer Edison Zona 30 ... 445 

La segona part de la xarxa ciclable, com ja s’ha comentat, requereix de més 

temps i de més pressupost per ser realitzada, ja que necessita un estudi 

més llarg i de moltes obres en la via. Aquesta segona part consistirà en 3 

trams diferents: 

1. Des de l'estació de Rodalies Renfe la ruta anirà per l'avinguda 

Electricitat on es farà un carril bici bidireccional que continuarà per la 

Carretera de Molins fins la rotonda que està a l'altura de la Rambleta 

de Joan Miró. Aquí es construirà una passarel·la que creurà la riera 

fins el Passatge de la Riera i arribarà al final d'aquesta per un carril 

bici bidireccional. En aquest punt s'haurà de fer una obra important, 

ja que la via acaba aquí i s'hauria de construir una via per bicis que 

connectés  amb el Passeig de la Riera per baix del pont de Rodalies. 

Al Passeig de la Riera hi ha un tram de zona 30 que arriba fins a 

l'altura del Carrer Sant Joan, i a partir d'aquest es construiria un 

carril bici bidireccional que connecti amb el carril bici fet abans per 

l'Avinguda la Llana. 

 

2. L'altre tram és una continuació del tram fet a la primera fase. 

Començaria al carril bici bidireccional del Carrer Edison i aniria fins a 

la rotonda de l'avinguda Estatut combinant vorera bici i zona 30. 

Continuaria la ruta per tota l'Avinguda Estatut amb un carril bici 

bidireccional. 

 

3. Per acabar tenim el tram que aniria per l'Avinguda Can Sucarrats a 

l'altura de l'Avinguda Cova Solera amb un carril bici bidireccional fins 

a Avinguda Castellbisbal. Continuarà per aquesta via on s'implantarà 

un zona 30.   

En el plànols 4.2 és pot veure un plànol amb aquesta segona fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

A la taula 23 hi ha les característiques de cada tram:  

Taula 23: Característiques del diferents trams de la xarxa ciclable de la 

primera implementació. Font: Elaboració pròpia. 

Tram 1 Tipus de Carril Amplada(m) Longitud (m) 

Avinguda 
Electricitat 

Carril bici protegit 
bidireccional 

3 468 

Ctra.Molins 
Carril bici protegit 

bidireccional 
3 1100 

Passarel·la a 
traves del riu 

Via de convivència ... 78 

Passatge de la 
Riera 

Carrer zona 30 ... 336 

"Sense nom"(Nova 

construcció) 

S'ha de fer estudi 
per decidir tipus 

de via 
... 93 

Passeig de la Riera Carrer zona 30 ... 325 

Passeig de la Riera 
Carril bici protegit 

bidireccional 
3 472 

Total  ... 2872 

Tram 2 
Tipus de Carril Amplada(m) Longitud (m) 

Avinguda Estatut 
Carril Bici protegit 

bidireccional 
3 2010 

Total   2010 

Tram 3 
Tipus de Carril Amplada(m) Longitud (m) 

Avinguda Can 

Sucarrats 

Carril Bici protegit 

bidireccional 
3 828 

Avinguda 

Castellbisbal 
Zona 30 ... 906 

Total   1734 

 

En el plànol 4.3 és pot veure un plànol amb la xarxa ciclable definitiva. 

Proposta d'aparcament de bicicletes 

Els aparcaments de bicicletes suposen un dels elements bàsics de la 

infraestructura per aquestes i són clau per fomentar l'ús de les bicicletes, 

com a mitjà de transport alternatiu respectuós amb el medi ambient. S'ha 

de prioritzar la seva instal·lació en punts claus que siguin destinacions 
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potencials per als ciclistes com escoles, estacions de transport públic, 

centres esportius, etc. 

 

Figura 32: Aparcament de bicicletes soterrani amb sistema automàtic 

d'entrega i emmagatzematge de la ciutat de Zaragoza. Font: Elaboració 

pròpia. 

 

En aquest moment Rubí compte amb 10 punts d'aparcament de bicicletes, 

on el model utilitzat és el denominat "Universal", amb forma de "U" 

invertida. Es proposa incrementar el nombre d'aparcaments de bicicletes del 

mateix model que hi ha fins ara;  s'instal·laran estratègicament en els punts 

on puguin donar més ús.   

El model utilitzat té les següents característiques, la barra de suport té una 

altura entre 0,75-1,1 metres i la seva amplada està entre 0,7-1,2 metres. 

Entre barra i barra s'ha de mantenir una distancia de 50 cm.  Aquest model 

te l'avantatge de que és senzill, barat i eficaç.  

El punts on s'instal·laran nous aparcaments de bicicleta són els següents, en 

el plànol 4.4 es poden veure els punts actuals d'aparcaments de bicicleta i 

els nous proposats: 

 Ajuntament 

 Plaça Catalunya 

 Plaça Plà i Pallejà 

 FGC (un altre) 

 Torre Basses 

 Masia de Can Serra 

 Escola 25 de Setembre 

 I.E.S Estatut 

 I.E.S La Serreta 

 I.E.S Duc de Montblanc/ Parc de Ca n'Oriol 

 Parc de N'Alzamora 
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 Polígon Ca N'Alzamora 

 Renfe Rodalies 

 

Redacció de la Normativa de la Bicicleta 

La majoria d'ajuntaments, al desenvolupar una xarxa ciclable, també 

redacten una Normativa de la Bicicleta, per explicar les condicions de la 

seva mobilitat i que tot ciutadà pugui saber les normes aplicades. Per això 

es proposa que l'Ajuntament de Rubí redacti la Normativa de la Bicicleta per 

al municipi. En aquesta normativa s'hauran de marcar les condicions per a 

la mobilitat en bicicleta, a més a més, s'ha d'incorporar uns punts que 

marquin la coexistència entre les bicicletes, els cotxes i els vianants perquè 

es respectin entre ells. 

 

Campanya de promoció de l'ús de la bicicleta com a medi de 

transport habitual 

Per aconseguir que les propostes anteriors, per a crear una bona 

infraestructura en la mobilitat en bicicleta, es duguin a terme, s'ha de fer 

una campanya de promoció de l'ús de la bicicleta, sobretot com a medi de 

transport per als desplaçaments obligatoris, ja que fins ara la bicicleta 

s'utilitzava per fer desplaçaments d'oci.  Aquesta campanya a més de 

promocionar-ne l'ús també hauria de explicar com és de sostenible i 

saludable. La campanya es podria fer a través d’anuncis pels carrers, per les 

xarxes socials i falques de radio, seria convenient també fer una edició de 

plans informatius amb possibles recorregut ciclistes tant urbans com en 

sendes ciclistes. Un altre via per a fer-ne difusió, és realitzar xerrades a les 

escoles, a l’ajuntament i als entres cívics, explicant la campanya que es vol 

dur a terme i fent publicitat de l’ús de la bicicleta.  
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5.4. Participació ciutadana 

En l'elaboració d’un PMUS és molt important la participació ciutadana, ja 

que seran els principals beneficiats d'aquest pla. També serà una font 

important d’idees a considerar. A més a més, s'ha d'aconseguir conscienciar 

a tota la ciutadania sobre la problemàtica de la mobilitat actual i la 

necessitat d'orientar aquesta cap a criteris d'eficiència energètica i 

ambiental.  

A la guia per l’elaboració de PMUS, es diu que la participació ciutadana ha 

de tenir tres fases: 

 Informació. Presentar el projecte a la ciutadania, a través dels 

mitjans de comunicació, de la pàgina web de l’ajuntament i de 

reunions amb diferents associacions. 

 

 Consulta. Demanar l'opinió a la ciutadania per conèixer la seva 

percepció del problema i del nou pla de mobilitat. Aquesta part es 

duu a terme, sobretot, fent reunions amb associacions de veïns, 

associacions de comerciants i associacions de ciclistes. 

  

 Concertació i participació. Crear una via de comunicació oberta 

entre els ciutadans i els encarregats d'elaborar el projecte. Aquesta 

fase s'ha de realitzar quan es prenen decisions estratègiques, com les 

accions a desenvolupar. 

En aquest treball, aquest apartat no s'ha pogut fer, a causa de 

l'impossibilitat que una persona pogués dur tot això a terme. Habitualment, 

un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible el fa un equip de treball amb diferents 

comissions. Per lo tant, només es faran un parell de propostes.  

Primerament, es duria a terme la fase de consulta a la ciutadania, realitzant 

reunions amb les diferents associacions de veïns, la de comerciants, la de 

taxistes i la de ciclistes. Per explicar el PMUS que hi ha fins ara i demanar la 

seva opinió sobre el problema, fomentant propostes per part de la 

ciutadania. 

Un cop finalitzada la consulta a la ciutadania, es duria a terme la 

participació ciutadana, per aquesta part, es proposa fer una pàgina web. En 

aquesta s'exposarien les diferents propostes i els ciutadans podrien opinar i 

valorar cadascuna d’aquestes. A més a més, es disposaria d'una bústia 

virtual on deixar les seves propostes o modificacions del PMUS. 

Per finalitzar, s'ha d'obrir un procés d'informació pública que ha de complir 

amb els següents objectius: 

 Explicar i difondre el projecte de PMUS. 

 

 Anunciar i explicar cada una de les mesures s’implanten. 
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 Fer diverses campanyes constants, conscienciant a la població sobre 

la necessitat d'una mobilitat més sostenible. 
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CAPÍTOL 6: PLA 

D'EXECUCIÓ DEL PMUS 
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Una vegada definides tots les propostes, segons les seves característiques, 

el termini d'execució, la viabilitat i la facilitat d'execució; s'ha establert una 

prioritat a cada proposta i s'ha elaborat el pla d'execució que es pot veure a 

la taula 24.  

Però a de ser el propi ajuntament, qui ha de determinar el termini, el 

pressupost i la forma d'execució de les propostes.  

Taula 24: Resum de propostes i prioritat d'implantació. 

Mobilitat en transport públic Termini d'execució Prioritat 

TP1 Optimització parades 2 anys Mitjà 

TP2 
Intermodalitat de FGC i 

autobús 
1 any Alta 

TP3 Connexió autobús i Renfe 1 any Alta 

TP4 Flota d'autobús més ecològics 
Al finalitzar el 

contracte actual amb 
l'empresa 

Baixa 

TP5 
Optimització servei d'alguna 

línia 
2 anys Mitjà 

Mobilitat del vianant Termini d'execució Prioritat 

MV1 Millorar accessibilitat 2-8 anys Mitjà 

MV2 Camins escola 2-3 anys Mitjà 

Mobilitat en Bicicleta Termini d'execució Prioritat 

MB1 1 Fase xarxa ciclable 2 anys Alta 

MB2 2 Fase xarxa ciclable 4-8 anys Baixa 

MB3 
Augment aparcaments 

bicicleta 
2 anys Mitjà 

MB4 
Seguretat dels usuaris de 

bicicleta 
2-4 anys Mitjà 

MB4 
Redacció de la Normativa de 

la Bicicleta 
2 anys Alta 

MB5 
Campanya de promoció de 

l'ús 
2- 4 anys Mitjà 

Participació ciutadana Termini d'execució Prioritat 

PC1 Consulta Ciutadana Immediata Alta 

PC2 Pagina web 1 any Alta 

PC3 Difusió PMUS 2-4 anys Mitjà 

  



89 
 

 

 

CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 
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Les conclusions es realitzaran per a cada tipus de mobilitat. 

En la mobilitat en bicicleta, fent l'anàlisi de l'estat actual, es va veure que hi 

havia una manca d'infraestructura que dónes seguretat al ciclista per fer els 

seus desplaçaments. A més a més, l'ús d'aquest mitjà en els desplaçaments 

és poc freqüent en l’actualitat. Per aquest motius es va considerar que la 

mobilitat en bicicleta era la que es troba en la pitjor situació, actualment, i 

la que havia de patir més canvis, ja que la gent estava molt interessada a 

utilitzar-la. En conseqüència, es va desenvolupar una proposta de xarxa 

ciclable i tot una sèrie de propostes per fomentar i dotar d'infraestructura 

als habitants de Rubí, per aconseguir d’aquesta manera augmentar els 

desplaçaments en aquest mitjà de transport. 

La mobilitat en transport públic, segons l'anàlisi del seu estat actual, es va 

trobar que tenia bones connexions amb els altres municipis, però hi ha 

coses a millorar en els enllaços dels autobusos urbans amb els ferrocarrils. 

Pel que fa la mobilitat a peu, es va veure que era la que millors condicions 

tenia en aquests moments, ja que les mesures preses en els últims anys 

per l'ajuntament, com són la pacificació de carrers i la creació d'illes de 

vianants, han afavorit al vianant. Així que les propostes fetes són per 

millorar l'accessibilitat de les persones amb dificultat en la mobilitat.    

Per acabar, es pot veure com s'han assolit els objectius inicials del pla; 

elaborar una sèrie de propostes encarades a millorar la mobilitat en els 

mitjans més sostenibles i, alhora, presentar un pla d'execució d'aquestes. 
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