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1. Annex I. Fotografies de la zona d’estudi 

En aquest apartat s’inclouen algunes fotografies de l’àrea d’estudi del projecte. 

Les 3 fotografies que es mostren en aquesta pàgina donen una imatge genèrica 

real de la zona central en un moment del dia on la circulació no és elevada. 

 

Figura 1.1 Vista general zona central 1 (FONT: Google Maps) 
 

 

Figura 1.2 Vista general zona central 2 (FONT: Google Maps) 

 

Figura 1.3 Vista general zona central 3 (FONT: Google Maps) 
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A continuació es pot comprovar gràficament que un dels trams conflictius (situat 

al sud-oest de la zona d’estudi) és el que es senyala a la figura següent: 

 

Figura 1.4 Tram circulatori conflictiu sud-oest (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Les fotografies preses d’aquest tram són les següents, que corresponen a dos 

dies diferents: 

 

 

Figura 1.5 Acumulació de vehicles en el tram conflictiu sud-oest 1 (FONT: Elaboració pròpia) 
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Figura 1.6 Acumulació de vehicles en el tram conflictiu sud-oest 2 (FONT: Elaboració pròpia) 

Es veu clarament com, tot i ser fotografies de dies diferents, es produeixen 

importants retencions de vehicles en aquesta zona a causa de l’elevat flux 

d’aquesta via (Ronda de Ponent) i del nus d’interseccions que es troben els 

conductors al sortir d’aquesta via. 

L’altre tram on es produeixen retencions de forma habitual és el situat al nord de 

la zona d’estudi, representat a la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Tram circulatori conflictiu nord (FONT: Elaboració pròpia) 
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La figura 1.8 mostra com es produeixen retencions importants en aquest tram i a 

la figura 1.9 es pot veure com quan la longitud de la cua dels vehicles esperant 

és massa gran produeix un embús que col�lapsa els possibles girs cap a altres 

carrers adjacents. 

 

 

Figura 1.8 Acumulació de vehicles en tram conflictiu nord 1 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

 

 

Figura 1.9 Acumulació de vehicles en tram conflictiu nord 2 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

 

 



 

 

Estudi per a la millora del  
trànsit automobilístic a Terrassa 

9 

La figura 1.10 mostra un plànols amb els principals carrers que es contenen a la 
zona d’estudi 

 

 

Figura 1.10 Mapa dels carrers de la zona d’estudi (FONT: Google Maps) 

Cal recordar que les vies on el flux de vehicles és més elevat són l’Avinguda 

Josep Tarradellas i l’Avinguda Abat Marcet, per tant, el nivell de circulació a la 

zona d’unió entre les dos és sempre fluid, cosa que es comprova a les figures 

següents: 

 

Figura 1.11 Unió Avingudes Tarradellas i Abat Marcet 1 (FONT: Elaboració pròpia) 
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Figura 1.12 Unió Avingudes Tarradellas i Abat Marcet 2 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Per últim, s’inclouen algunes fotografies de punts que no són tan representatius 

de la zona pel que al nivell de circulació (figures 1.13, 1.14, 1.15 i 1.16) 

 

 

Figura 1.13 Carrer Emperadriu Eugènia (FONT: Elaboració pròpia) 
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Figura 1.14 Carrer Eugeni d’Ors (FONT: Elaboració pròpia) 

 

 

Figura 1.15 Encreuament Avinguda Tarradellas amb els carrers de Balmes i d’Eugeni d’Ors (FONT: 
Elaboració pròpia) 
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Figura 1.16 Encreuament carrers de Balmes i Emperadriu Eugènia (FONT: Elaboració pròpia) 
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2. Annex II. Càlcul dels percentatges de gir 

El percentatge de vehicles que pren cada gir a qualsevol intersecció de la xarxa 

d’estudi es calcula seguint el mètode descrit a l’apartat 7.5 de la memòria del 

present projecte. 

Per calcular els percentatges de gir sempre s’han observat “in situ” el 

comportament dels vehicles durant un període de temps mai inferior als 15 

minuts, amb l’objectiu d’obtenir dades amb una fiabilitat més elevada. 

A la figura següent es mostra un esquema del traçat amb totes les bifurcacions o 

possibilitats de gir que es troben els conductors en l’àrea d’estudi. Donat que a la 

zona central és on es concentren la major part dels girs i interseccions 

(anomenada com a “Zona A”), els girs d’aquesta zona s’explicaran a l’apartat 2.1, 

amb el mateix procediment que l’aplicat en aquest apartat. 

 

 

Figura 2.1 Girs identificats a l’àrea d’estudi (FONT: Elaboració pròpia) 

 

A continuació es mostra un detall de cada gir i els percentatges de gir que han 

sigut calculats mitjançant el comptatge manual de vehicles. 

 

 

Zona A 

gir 1 

gir 2 
gir 3 

gir 4 

gir 5 

gir 6 

gir 7 

gir 8 
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Gir 1: 

 

Figura 2.2 Detall Gir 1 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir 2: 

 

  Figura 2.3 Detall Gir 2 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir 3: 

 

Figura 2.4 Detall Gir 3 (FONT: Elaboració pròpia) 

A 

B 

C 

D 

Gir A-B: 5% 

Gir A-C: 88% 

Gir A-D: 7% 

A 

B 

C 

Gir A-B: 4% 

Gir A-C: 96% 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 25% 

Gir A-C: 75% 
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Gir 4: 

 

       Figura 2.5 Detall Gir 4 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir 5: 

 

 Figura 2.6 Detall Gir 5 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir 6: 

 

         Figura 2.7 Detall Gir 6 (FONT: Elaboració pròpia) 

A 

B 

C 

Gir A-B: 31% 

Gir A-C: 69% 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 7% 

Gir A-C: 93% 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 4% 

Gir A-C: 96% 
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Gir 7: 

 

         Figura 2.8 Detall Gir 7 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

 

Gir 8: 

 

         Figura 2.9 Detall Gir 8 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 62% 

Gir A-C: 38% 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 76% 

Gir A-C: 24% 
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2.1 Estudi girs zona central 

Com s’ha comentat anteriorment, la zona central (anomenada “Zona A”) és l’àrea 

on es troba la major concentració de girs i interseccions de tot el traçat. Per 

aquest motiu es dedica un apartat específic a aquesta zona, a fi de poder 

mostrar els girs amb més detall. 

A la figura següent es mostra un esquema amb tots els girs que es troben en 

aquesta zona. 

 

 

Figura 2.10 Girs identificats a la “Zona A” (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Es pot observar com a la Zona A hi ha més girs (10) que a tota la resta de l’àrea 

d’estudi (on hi ha un total de 8 girs). 

Tots els girs compresos en aquesta zona són els que es transformaran en una 

rotonda en l’escenari proposat, i que per tant, són girs que desapareixerien si la 

proposta de construir-hi una rotonda es dugués a la realitat. 

Igual que els girs explicats a l’apartat anterior, els girs de la zona central s’han 

calcular per mitjà del comptatge manual de vehicles en períodes mai inferiors a 

15 minuts. 

A continuació es mostra el detall de cada un dels girs especificats a la figura 2.10 

i els seus percentatges corresponents. 

gir A1 

gir A2 

gir A3 

gir A4 

gir A5 

gir A6 
gir A7 

gir A8 

gir A9 

gir A10 
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Gir A1: 

 

Figura 2.11 Detall Gir A1 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A2: 

 

Figura 2.12 Detall Gir A2 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A3: 

 

Figura 2.13 Detall Gir A3 (FONT: Elaboració pròpia) 

A 

B 

C 
Gir A-B: 38% 

Gir A-C: 62% 

 

A 

B 
C 

Gir A-B: 97% 

Gir A-C: 3% 

 

A B 

C 

D 

Gir A-B: 2% 

Gir A-C: 26% 

Gir A-D: 72% 
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Gir A4: 

 

Figura 2.14 Detall Gir A4 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A5: 

 

Figura 2.15 Detall Gir A5 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A6:  

 

Figura 2.16 Detall Gir A6 (FONT: Elaboració pròpia) 
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B 

C 

Gir A-B: 12% 

Gir A-C: 88% 

 

A 

B 

C 

Gir A-B: 41% 

Gir A-C: 59% 

 

A 

B 
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Gir A-B: 95% 

Gir A-C: 5% 
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Gir A7: 

 

Figura 2.17 Detall Gir A7 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A8: 

 

Figura 2.18 Detall Gir A8 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

Gir A9: 

 

   Figura 2.19 Detall Gir A9 (FONT: Elaboració pròpia) 

A 

B 

C 

Gir A-B: 25% 

Gir A-C: 75% 

 

A 

B 
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Gir A-B: 1% 

Gir A-C: 99% 
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Gir A-B: 85% 

Gir A-C: 13% 

Gir A-D: 2% 
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Gir A10: 

 

 

    Figura 2.20 Detall Gir A10 (FONT: Elaboració pròpia) 

 

La resta d’interseccions que no es troben identificades en cap dels 18 girs 

anteriors (els 10 de la zona central i els 8 exteriors) són aquelles en les que són 

de gir obligatori, és a dir, el conductor no té opció d’escollir una trajectòria o una 

altre i per tant no hi ha cap possible càlcul de percentatges de gir. 

 

  

Gir A-B: 6% 

Gir A-C: 45% 

Gir A-D: 49% 

A 

B 

C 

D 



 

 

3. Annex III. La circulació a les rotondes

La terme “rotonda” o “glorieta” es defineix a l’Annex I de la Llei de Seguret

al punt 79: 

“Una rotonda és un tipus especial d’intersecció caracteritzat per que 

els trams que hi conflueixen es comuniquen a través d’un anell en el 

que s’estableix una circulació rotatòria al voltant de la isleta central. No 

són rotondes pròpiament dites les denominades rotondes partides, en 

les que dos trams, generalment oposats, es connecten directament a 

través de la isleta central, cosa per la qual el trànsit passa d’un tram a 

l’altre i no la rodeja.”

Pel que fa a la normativa que afec

mateixes, en absència d’articles específics que ho contemplin, la Llei de 

Seguretat Vial és d’aplicació en els seus articles 14, 17, 21 i 28.

Per una fàcil comprensió d’aquesta normativa, al no tractar

forma exclusiva, el primer que cal mencionar és l’article 21, apartat 2.c, on 

s’indica que a les rotondes tindran preferència els vehicles que es trobin dins de 

la via circular sobre els que vulguin 

aquest criteri no pot complir

degudament senyalitzada. En absència de senyalització especial, regeix el criteri 

general expressat. 

Figura 

A la figura anterior els dos cotxes marcats amb un punt groc (circulant per 

l’interior de la rotonda) tenen preferència sobre la resta de vehicles.
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Annex III. La circulació a les rotondes 

La terme “rotonda” o “glorieta” es defineix a l’Annex I de la Llei de Seguret

“Una rotonda és un tipus especial d’intersecció caracteritzat per que 

els trams que hi conflueixen es comuniquen a través d’un anell en el 

que s’estableix una circulació rotatòria al voltant de la isleta central. No 

pròpiament dites les denominades rotondes partides, en 

les que dos trams, generalment oposats, es connecten directament a 

través de la isleta central, cosa per la qual el trànsit passa d’un tram a 

l’altre i no la rodeja.” 

Pel que fa a la normativa que afecta a les rotondes i a la circulació per les 

mateixes, en absència d’articles específics que ho contemplin, la Llei de 

Seguretat Vial és d’aplicació en els seus articles 14, 17, 21 i 28. 

Per una fàcil comprensió d’aquesta normativa, al no tractar-se específ

forma exclusiva, el primer que cal mencionar és l’article 21, apartat 2.c, on 

s’indica que a les rotondes tindran preferència els vehicles que es trobin dins de 

la via circular sobre els que vulguin incorporar-se a ella. Si, per raons de trànsit

aquest criteri no pot complir-se, aquesta circumstància haurà d’estar 

degudament senyalitzada. En absència de senyalització especial, regeix el criteri 

 

Figura 3.1Prioritat a una rotonda (FONT: www.mapfre.com) 

A la figura anterior els dos cotxes marcats amb un punt groc (circulant per 

l’interior de la rotonda) tenen preferència sobre la resta de vehicles.
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La terme “rotonda” o “glorieta” es defineix a l’Annex I de la Llei de Seguretat Vial, 

“Una rotonda és un tipus especial d’intersecció caracteritzat per que 

els trams que hi conflueixen es comuniquen a través d’un anell en el 

que s’estableix una circulació rotatòria al voltant de la isleta central. No 

pròpiament dites les denominades rotondes partides, en 

les que dos trams, generalment oposats, es connecten directament a 

través de la isleta central, cosa per la qual el trànsit passa d’un tram a 

ta a les rotondes i a la circulació per les 

mateixes, en absència d’articles específics que ho contemplin, la Llei de 

se específicament de 

forma exclusiva, el primer que cal mencionar és l’article 21, apartat 2.c, on 

s’indica que a les rotondes tindran preferència els vehicles que es trobin dins de 

a ella. Si, per raons de trànsit, 

se, aquesta circumstància haurà d’estar 

degudament senyalitzada. En absència de senyalització especial, regeix el criteri 

A la figura anterior els dos cotxes marcats amb un punt groc (circulant per 

l’interior de la rotonda) tenen preferència sobre la resta de vehicles. 
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Seguidament, pel que respecta a la forma de circular per les rotondes, l’article 17 

indica que es circularà per la part de la calçada que queda a la dreta del vehicle, 

és a dir, en sentit contrari a les agulles del rellotge, tot i que el destí es trobi més 

a prop si es realitzés el trajecte en el sentit contrari. 

Continuant amb el sentit normatiu, l’article 14 fa referència a l’utilització de carrils 

en les vies, pel que serà convenient distingir entre rotondes d’un sol carril de 

circulació o de més d’un carril. Així, cita l’apartat 1.d, quan es circuli per calçades 

en poblats amb almenys dos carrils reservats per al mateix sentit, podrà utilitzar-

se aquell que millor convingui al seu destí, però no podrà abandonar-lo més que 

per preparar-se per canviar de direcció, avançar, para o estacionar. En el cas de 

les rotondes, afecta directament als canvis de direcció. 

En la mateixa línia, l’article 28.2 i d’acord amb el que s’ha citat anteriorment 

sobre els canvis de direcció, indica que tota maniobra de desplaçament lateral 

que impliqui un canvi de carril, haurà de fer-se respectant la prioritat del que 

circuli pel carril que es pretengui ocupar. A la figura següent es mostren algunes 

situacions correctes i incorrectes: 

 

Figura 3.2 Situacions de circulació a una rotonda (www.mapfre.com) 
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Per tant, de forma general, la circulació a les rotondes té 4 punts bàsics: 

1. Tenen preferència els vehicles que circulen per l’interior de la rotonda 

sobre els que pretenen accedir a ella. Per a aquests últims existirà una 

senyalització d’obligació de cedir el pas. 

2. Un cop es circuli per la rotonda, cal fer-ho en sentit contrari a les agulles 

del rellotge, deixant la part central de la rotonda que no és calçada a 

l’esquerra. 

3. Es pot utilitzar qualsevol carril de la rotonda, en funció de la sortida que 

es vulgui prendre i per això, cal escollir correctament el carril que millor 

s’adapti al destí. Per no entorpir la circulació, si es vol fer un gir a la dreta 

o seguir de front, s’utilitzarà el carril situat més a la dreta. Si es tracta d’un 

gir a l’esquerra, s’utilitzaran els interiors, que s’aniran abandonant 

paulatinament a mida que el conductor s’apropi a la sortida per intentar 

sortir de la rotonda pel carril situat més a la dreta. 

4. En qualsevol cas, s’han de senyalitzar els canvis de carril dins de la 

rotonda, conforme amb l’article 109 del Reglament General de Circulació, 

advertint la maniobra a la resta d’usuaris. I sobretot, i encara més 

important, senyalitzar la sortida de la rotonda que es vol prendre amb 

suficient antelació per evitar esperes innecessàries dels vehicles que 

pretenen accedir a la rotonda. 

 

Figura 3.3 Normes bàsiques de circulació a les rotondes (FONT: www.racc.es) 
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Segons estudis recents de circulació del RACC, els conductors han de tenir en 

compte els següents aspectes en una rotonda: 

 

Figura 3.4 Normes de circulació abans d’accedir a una rotonda (FONT: www.racc.es) 

 

 

Figura 3.5 Normes de circulació dins de la rotonda ( FONT: www.racc.es) 
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Per últim, es detallen les accions que han de realitzar els conductors en funció 

del seu destí: 

Si el conductor ha d’agafar la primera sortida a la dreta: 

 

 

 

 

 

 

Si el conductor vol seguir recte: 

 

 

 

 

 

 

 

Si el conductor agafa la sortida de l’esquerre o realitza un canvi de sentit: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Gir a la primera sortida 
(FONT: Departament Mobilitat Girona) 

Figura 3.7 Camí recte (FONT: 
Departament Mobilitat Girona) 

Figura 3.8 Gir esquerre (FONT: 
Departament Mobilitat Girona) 

• Accedir a la rotonda pel carril 
dret. 

• Mantenir-se al carril extern i 
senyalitzar amb l’intermitent el 
gir a la dreta. 

• Accedir a la rotonda 
preferentment pel carril 
esquerre. 

• Incorporar-se al carril intern de 
la rotonda. 

• Per sortir de la rotonda, 
desplaçar-se al carril extern 
sense obstaculitzar els vehicles 
que hi circulen. 

• Accedir a la rotonda 
preferentment pel carril 
esquerre. 

• Incorporar-se al carril intern de 
la rotonda i mantenir-s’hi fins 
que hagi passat la sortida 
anterior a la que es vol sortir. 

• Per sortir de la rotonda, 
desplaçar-se al carril extern 
sense obstaculitzar els vehicles 
que hi circulen. 


