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3. Actualització de les 
dades de trànsit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donat que les úniques dades de trànsit (aforaments) existents són les de l’estudi 
desenvolupat per la Fundació RACC (1999), ha calgut analitzar-les, complementar-les i 
actualitzar-les. 
 
De l’estudi de la Fundació RACC s'han utilitzat les dades d'intensitats de 3 trams (de 
cadascun s'obtenia informació dels dos sentits) obtingudes mitjançant aforaments 
automàtics (de 24 hores). Aquests trams són, els situats a l'entrada i sortida de Molins de 
Rei per la N-340; i un tram del c/Jacint Verdaguer.  
 
D'altra banda, també s'han utilitzat les dades d'intensitat de 7 cruïlles obtingudes 
d'aforaments manuals (de 8 hores, distribuïdes entre el matí i la tarda). D’aquestes cruïlles, 
5 corresponen a diferents punts de la Av.de Barcelona o Av.de València (segons tram); i 2 
corresponen al c/Jacint Verdaguer; que són els trams a considerar en el present estudi. Els 
aforaments manuals complementen la informació oferta pels aforaments automàtics, 
discriminant el nombre de vehicles que realitza cada moviment a la cruïlla per tal de 
determinar la direccionalitat del trànsit. Igualment, donen informació de la composició del 
trànsit: turismes, motos, furgonetes, camions, camions pesants, o bus.  
 
Un cop triada la informació de l'estudi de la Fundació RACC, ha calgut actualitzar les 
dades d'intensitat de trànsit obtingudes l'any 1999 per tal d'adaptar-les l'any 2002 degut al 
creixement de la mobilitat durant aquest periode.S’ha considerat un creixement anual a 
l’entorn d'un 2%, que és la mitjana de Catalunya, i que se suposa igual a Molins de Rei.  
 
A partir d'aquesta variable, s’ha plantejat una fòrmula per obtenir les dades d'IMD's 
actualitzades al 2002, és l’equació 3.1: 
 

     IMD2002=IMD1999* (1+r)n                                                               (eq. 3.1) 
 
A on: r correspon al creixement del 2%; i n correspon als 3 anys que han passat des de l'any 
en què es van obtenir els aforaments.  
 
En definitiva, en aquest cas concret la fórmula emprada per a l’actualització és l’equació 
3.2: 
 

IMD2002=IMD1999* (1+0.02)3                                                         (eq.3.2) 
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Els trams actualitzats són els següents: 
 
• Av.Barcelona entre c/Sant Sebastià i c/del Llobregat (sentit St. Feliu i sentit Molins 

de Rei) 
• Av.de València entre A-2 i c/Verge del Pilar (sentit Llobregat i sentit Molins de Rei) 
• C/Jacint Verdaguer entre Passeig del Terraplè i Av.de Caldes (sentit Papiol/ 

Llobregat  i sentit Molins de Rei) 
 
Respecte a les cruïlles de les que no es tenien dades, es van fer tres aforaments manuals, 
seguint la mateixa metodologia emprada per la Fundació RACC. Aquestes tres cruïlles són: 
dues situades a la N-340 (Av.de Barcelona amb c/Primer de Maig i c/Juli Garreta- Av.de 
Barcelona amb c/de Menéndez Pelayo i Riera Mariona); i una al c/Jacint Verdaguer amb 
Passeig del Terraplè. 
 
Les cruïlles s'han enumerat de l'1 al 10: les 7 primeres corresponen a la N-340 (Av.de 
Barcelona i Av.de València), i les tres últimes corresponen al carrer Jacint Verdaguer. S'ha 
iniciat la numeració per l'entrada de Sant Feliu cap a Molins de Rei, i després des de 
l'Avinguda de Caldes fins la Plaça Espanya. La numeració de les interseccions resultants 
és: 
 
1. Cruïlla Av.de Barcelona amb c/del Llobregat i Rambla Riera Bonet 
2. Cruïlla Av.de Barcelona amb c/Primer de Maig i c/Juli Garreta 
3. Cruïlla Av.de Barcelona amb c/de Menéndez Pelayo i Riera Mariona 
4. Cruïlla Av.de Barcelona amb Plaça Espanya i c/Josep Folqué 
5. Cruïlla Av.de Barcelona/Av.de València amb Passeig de Pi i Margall 
6. Cruïlla Av.de València amb Passeig del Terraplé i c/Verge del Pilar 
7. Cruïlla Av.de València amb Av.de Caldes 
8. Cruïlla Av.de Caldes amb c/Jacint de Verdaguer 
9. Cruïlla c/Jacint Verdaguer amb Passeig del Terraplè 
10. Cruïlla c/Jacint Verdaguer amb Plaça Catalunya 
 
D’altra banda, per tal de dur a terme l’estudi per la determinació de noves instal·lacions 
semafòriques a les cruïlles de c/Jacint Verdaguer-c/Onze de Setembre i c/Primer de 
Maig-c/Francesc Layret, es van actualitzar les dades aportades per l’estudi de la Fundació 
RACC de la cruïlla del c/Jacint Verdaguer, i es va fer un aforament manual a la cruïlla del 
centre comercial, seguint la metodologia abans comentada. 
 
A continuació es mostren els plànols corresponents a les 10 cruïlles semaforitzades (plànol 
3.1) i el corresponent a les dues cruïlles de c/Jacint Verdaguer-c/Onze de Setembre i 
c/Primer de Maig-c/Francesc Layret (cruïlla Caprabo) (plànol 3.2). 
 
L’actualització de les dades de trànsit serveix pel posterior estudi dels plans de trànsit. El 
grafiat de les noves dades es sobre un plànol aranya de la xarxa viària s’adjunta 
seguidament al plànol 3.3; i a l’annex A es detalla abastament l’actualització i les noves 
dades calculades per a cadascuna de les cruïlles i trams. 
 




