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1.1 Estudi de Mobilitat i Senyalització, Fundació RACC (1999) 
 
Amb la finalitat d'analitzar la mobilitat al municipi de Molins de Rei integrant tots els 
modes de transport així com avaluar l’estat de la senyalització i les possibles actuacions a 
realitzar, l'Ajuntament va encarregar , l'any 1999, un estudi de Mobilitat i Senyalització a la 
Fundació RACC. 
  
Els principals objectius que es volien assolir a l’esmentat estudi, es poden sintetitzar de la 
manera següent: 
• equilibrar la mobilitat en els diferents modes de transport  
• resoldre les connexions viàries amb els municipis de l'entorn 
• millorar la senyalització informativa 
• garantir l'accessibilitat al casc antic  
• contemplar el desenvolupament dels Plans Parcials 
 
Per tal d’assolir aquests objectius, la metodologia utilitzada durant el desenvolupament de 
l'estudi queda resumida en l’esquema següent: 
 

Esquema 1.1.1: Metodologia seguida per l’elaboració de l’”Estudi de Mobilitat i Senyalització”, Fundació RACC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Font: Estudi de Mobilitat i Senyalització, Fundació RACC (1999) 
 
Tal i com es pot comprovar a l’esquema, en una primera fase es va realitzar una anàlisi 
detallada de la situació actual, posant més èmfasi en els punts següents: 

 principals fluxos de trànsit, a peu, i en transport privat 
 intensitats de trànsit en la xarxa viària bàsica i variacions horàries més importants 
 punts crítics de la xarxa 
 utilització i rendiment dels estacionaments en calçada i fora d’ella 

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

(oferta viària, demanda de vianants i trànsit) DIAGNOSI 

PROPOSTES D'ACTUACIÓ
(curt, mitjà i llarg termini) 

1. Antecedents 
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Per la recollida d'aquestes dades es va realitzar un pla d'aforaments: 16 manuals i 18 
automàtics distribuïts en diferents punts d'entrada i sortida del municipi i als punts 
principals de la xarxa viària de Molins de Rei. D'aquesta manera es van obtenir dades 
d'intensitats de trànsit, la seva evolució horària, la composició del trànsit, la direccionalitat 
dels vehicles en les cruïlles estudiades, i la intensitat de vianants en 5 punts de la població. 
 
Paral.lelament es va fer un pla d'enquestes origen/destinació, a tots els accessos al municipi 
i a punts interns de la xarxa. Aquest pla va permetre conèixer les característiques dels 
desplaçaments (origen/destinació, motiu, tipologia, ocupació del vehicle, freqüència,...). 
 
A partir d'aquí, es va realitzar la diagnosi i la proposta d'actuacions a curt, mitjà i llarg 
termini agrupant-se segons els àmbits d’actuació següents: 
 
• l'ampliació d'oferta per a vianants. Donat que l’oferta per a vianants no era suficient, es 

van proposar les següents actuacions: 
- conversió de carrers en vies de prioritat pel vianant 
- modificació de l'aspecte d'aquestes vies amb paviment únic per tal de transformar 

els carrers en vies més cíviques 
- ampliació de les voreres d'alguns carrers per facilitar el pas dels vianants 
- millora de la connexió de vianants amb l'estació de RENFE  
- millora dels passos per a vianants de la via ferroviària ja que aquesta actua com una 

barrera física. 
 

• nova vialitat i modificació de la xarxa bàsica:  
- obertura de nous vials per tal de produir canvis dins l'esquema circulatori 
- restricció del trànsit de vehicles pesants al nucli residencial 
 

• reestructuració de l'oferta d’estacionament: 
- reducció de llocs d'estacionament en superfície  
- reestructuració de la zona regulada mitjançant la implantació de zona blava  
 

• xarxa carril-bici. Canvi de la secció d'alguns carrers disminuint l'amplada dels carrils 
de circulació amb l'objectiu de reduir la velocitat de circulació i alhora incorporar vies 
reservades a la bicicleta. 

 
• nous polígons residencials. Avaluació de l’increment de mobilitat generat per la 

construcció de nous habitatges. 
 
Finalment, per tal de dur a terme l'estudi de senyalització, el procés metodològic que es va 
seguir fou el següent: 
 
1) Definició dels elements a senyalitzar. Basat en seleccionar i classificar els diferents 

elements a senyalitzar segons uns blocs que estableixen un ordre de prioritats. Els 
diferents blocs en què es dividien els senyals foren: geogràfic, serveis, centres sanitaris, 
centres de documentació, equipaments, i zones industrials. 
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2)  Priorització i interrelació dels elements a senyalitzar. La priorització dels elements a 
senyalitzar es va determinar segons uns factors, dels que  detaca el grau d’atractivitat. 
S’han de tenir en compte, també, altres factors com són el tipus de funció del senyal, la 
seva situació geogràfica, i el seu àmbit d'interés.  

 
3) Selecció d'itineraris. Es va fer en funció de la xarxa viària futura, és a dir, a partir de la 

proposta de l'anàlisi de mobilitat. 
 
4) Distància a la destinació des d'on ha de començar la senyalizació. En funció de la 

prioritat de cada element, indicada amb anterioritat. 
 
5)  Nombre i cadència dels senyals en funció de la proximitat a la destinació i de la 

importància relativa de l'element a indicar 
 
Els criteris per determinar l’emplaçament físic del senyal informatiu que es van tenir en 
compte van ser: el lloc de la via on s’havia d’ubicar la informació, l’observació de l’entorn 
pròxim, el coneixement del mobiliari urbà (arbres, suports d’enllumenat,…), i la possible 
limitació de la visibilitat que els vehicles pesants puguin produir sobre el senyal.  
 
 
1.2 Estudi sobre el transport públic urbà, INTRA (2001) 
 
Aquest estudi va ser encarregat per l'Ajuntament de Molins de Rei a l'empresa INTRA amb 
els objectius d'identificar i quantificar les necessitats de desplaçaments; i per definir les 
posibles alternatives que ofereix el transport públic per satisfer aquesta demanda. 
 
La metodologia va ser seguida a través de dos tipus d’enquesta dirigits a dos col.lectius 
diferents: 
 
•  A residents: 

Es van realitzar 502 enquestes telefòniques a residents de Molins de Rei, donant un 
grau de confiança del 95,5%. Aquestes analitzaven les dades referides als següents 
aspectes: 
- mitjà de transport públic empleat  i freqüència d'ús 
- nivell de satisfacció del transport públic 
- possibles millores del servei 
- disposició del vehicle privat i freqüència d'ús 
- desplaçaments a peu 

 
• A usuaris: 

L'enquesta pretenia localitzar el punt orígen del desplaçament en transport públic i, així, 
l'àrea d'influència. Es van realitzar 300 enquestes en parades de transport públic 
interurbà de Molins de Rei. Les dades que l'enquesta va incloure van ser els següents: 
- línia de transport 
- orígen del viatge 
- destinació final del desplaçament 
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- mitjà d'accés complementari 
- motiu del viatge 

 
Un cop obtinguda aquesta informació, es va proposar la creació i recorregut d'una línia 
d'autobús urbà amb l'objectiu d'evitar  la generació de nous viatges en vehicle privat, i per 
donar satisfacció a les línies de desig de mobilitat detectades. 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei, va analitzar l’itinerari proposat per l’empresa INTRA i va 
decidir canviar alguns trams de la línia així com augmentar la seva longitud i el nombre de 
parades per tal de donar més cobertura i servir a una major part de la població. 
 
En definitiva, les característiques bàsiques de la línia del bus urbà aprovada per 
l'Ajuntament són les que es detallen a la taula 1.2.1. 
 
 

Taula 1.2.1: Dades bàsiques línia autobús 

                                           Font: Ajuntament de Molins de Rei 
 
Les parades de que disposarà el bus urbà són les que es detallen a la relació a la pàgina 
següent: 
 

Longitud mínima 10,6 Km
Nº de parades 34 parades
Freqüència 2 passos/hora
Interval 30 minuts
Flota 2 vehicles adaptats EURO III

Feiners de 6:30h a 22:30h
Dissabtes, diumenges i festius

sense servei
Agost sense servei

DADES BÀSIQUES

Horari
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• Itinerari sentit Riera Bonet – Can 
Graner: 

Origen a C/ Riera Bonet, itinerari seria 
pels carrers següents:  
Av. de Barcelona fins a la cantonada amb 
el Parc Mariona  
C/ Canal de la Infanta 
C/ de la Raseta  
C/ Felip Canalias  
Pg. Pi i Margall  
Av. València 
Av. de Caldes 
C/ Foment 
C/ Rubió i Ors 
C/ Rafael Casanova  
C/ Molí 
Pg. Terraplè 
Rambla de La Granja  
C/ Anselm Clavé 
C/ Jacint Verdaguer 
C/ Onze de Setembre  
C/ St. Antoni Maria Claret  
C/ Carme Galceran  
C/ St. Joan  
C/ Cristòfol Colom  
C/ Ntra. Sra. De Lourdes  
Pl. de la Pau  

Itinerari sentit Can Graner – Riera 
Bonet: 
Pl. de la Pau 
C/ Ferrer i Guàrdia 
C/ Esperanto 
Col·legi Virolai 
Camí Antic de Sta. Creu d’Olorda  
C/ Pere Quart 
Pl. dels Pins  
C/ Puigcerdà  
C/ Onze de Setembre 
C/ Jacint Verdaguer  
Rotonda Vallvidrera 
C/ Jacint Verdaguer 
Pg. Terraplè 
C/ Miquel Tort 
C/Rafael Casanova 
Pg. Pi i Maragall 
C/ Felip Canalias  
C/ Francesc Layret 
C/ Primer de Maig 
C/ Francesc Layret 
C/ Llobregat  
C/ Verge de Núria  
C/ Lluis de Requesens fins arribar a 
l’origen de la línia

 
A continuació s’adjunta el plànol 1.2.1 del recorregut de l’autobús, distingint entre 
vermell/blau segons sigui sentit muntanya o sentit riu. També s’adjunta un plànol general 
de la població de Molins de Rei (plànol 1.2.2) on es situen les 8 cruïlles semaforitzades de 
la N-340 i c/Jacint Verdaguer per les quals circula l’autobús i que seran estudiades per tal 
de determinar el millor sistema de priorització. 
 
 
 
 




