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1. INTRODUCCIÓ 

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte engloba als municipis de Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià 

de Dalt i Premià de Mar. Aquests estan connectats amb Barcelona amb diferents línies 

d’autobusos interurbans, els quals seran l’objecte d’estudi. 

Arran de la petició dels propis usuaris dels autobusos, els quals reclamaven una millora del 

servei, i una reorganització/redistribució dels recursos destinats per a l’execució del servei. 

Amb la finalitat de no invertir més en aquest servei, simplement, optimitzar la gestió per a 

donar un major confort al usuari i reduir el temps de viatge. 

Doncs, l’objectiu d’aquest estudi és el de realitzar una diagnosi del servei actual que es dona 

als usuaris amb els diferents serveis d’autobusos, realitzar un estudi de mobilitat adaptat a les 

línies per entendre la tendència dels usuària al ús d’aquestes, i així poder donar unes 

propostes de millora al servei sense haver de destinar recursos extres als ja existents. 

Aquest estudi el porta a terme íntegrament l’alumne de grau en enginyeria d’obres públiques 

Víctor Lirio San José, el qual és a la vegada el treball de final de grau. 
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2. METODOLOGIA 

La recollida d’informació per a realitzar aquets estudi, consistia en viatjar en la totalitat de les 

expedicions que les diferents línies oferien, portant a terme el recompte d’usuaris que pujaven 

i baixaven a cada parada. Per així donar a saber com es distribuïa el flux d’usuaris. Així com la 

realització d’enquestes, per a fer un estudi de mobilitat adaptat el qual permeti definir quina 

es la tendència dels viatger. 

2.1 Definició 

La realització de la pressa de dades s’ha realitzat entre les dates del 06/06/16 al 16/06/16 

ambdós inclosos. D’aquest període s’han obviat els divendres i caps de setmana per a no 

distorsionar la mostra obtinguda. En aquest període de temps s’han pogut realitzar la totalitat 

de les expedicions que les línies C3/4 i C6 ofereixen, repartides tal i com es mostra en el gràfic 

següent; 

 

 

Figura 1. Distribució de les hores embarcades a cada línia 

2.2 Recaptació 

Per a obtenir la informació ha sigut necessari la presencia d’una sola persona, la qual s’ha 

distribuït un total de 72 expedicions en 8 dies, ocupant un total aproximat de 45 hores i una 

distància recorreguda aproximada de 2500Km.  

El mètode de recaptació consistia en que aquest, anava assegut al cantó del conductor i feia 

recompte de les persones que pujaven a cada parada. Entre parada i parada al ser un 

recorregut interurbà donava el temps suficient per a que aquest recomptes de nou els 

ocupants del autobús i fent el diferencial del total d’ocupants del autobús anterior i l’actual, 
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donava el nombre de persones que havien baixat a cada parada. Aquest resultats s’anaven 

anotant meticulosament a una plantilla per tal de la preservació de la informació i posterior 

processament. A la mateixa plantilla s’anotava també el crono que feia cada autobús, es a dir, 

es mesurava el temps que trigava entre parada i parada, així com el temps que estava 

l’autobús efectuant la càrrega i descàrrega de passatgers. 

 

Figura 2. Plantilla d’anotació per a la línia C6 

Es va escollir aquest mètode de recaptació ja que era el més ràpid i pràctic, tot i així també es 

podia extreure de la maquina validadora un ticket el qual mostrava totes els títols picats a la 

màquina, amb el que es podia contrastar i ratificar el mètode de recompte manual. 

 

Figura 3. Ticket de control obtingut de la maquina validadora 
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2.3 Enquesta de mobilitat 

A bord de l’expedició s’ha realitzat una petita enquesta de mobilitat. Aquesta es repartia entre 

una mostra aleatòria dels usuaris, els quals ells mateixos omplien el formulari donat mentre 

realitzaven la part del trajecte interurbà. 

Aquesta enquesta s’ha realitzat 205 persones sobre un total d’usuaris recomptats de 1066, 

donant-nos així una mostra aproximada del 20%, la qual es considera com a representativa per 

a l’estudi a realitzar. 

L’enquesta repartida es presentava en un format senzill de DIN-A5, de 9 preguntes amb un 

mida de lletra suficient per a fer una lectura ràpida i un redactat curt per a una fàcil 

comprensió. Aquesta s’ha omplert pels usuaris de manera voluntària i anònimament. 

L’objectiu pel qual es va realitzar va ser per donar resposta a les següents preguntes; 

-¿d’on es ve i a on es va? 

-¿qui fa servir la línia? 

-¿per a que la fa servir? 

-¿quan la fa servir? 

-¿quins mitjans destina per arribar a les parades? 

-Nivell de satisfacció i opinió 

Les quals ens donaven la informació justa per poder esbrinar les tendències que els usuaris de 

la línia adoptaven a l’hora de realitzar els seus desplaçaments. 
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Figura 4. Enquesta de mobilitat 
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3. ANALISI DE L’OFERTA 

En aquest apartat donarem a conèixer  com s’estructura el servei donat als municipis, així com 

l’estat de les corresponents parades, les interconnexions que les diferents parades donen i les 

alternatives de viatge que els usuaris tenen a les línies a estudiar. 

3.1 Introducció 

Aquest servei de transport esta realitzat per tres línies interurbanes d’autobusos, que son la 

C3, C4 i C6. Actualment aquestes línies estan gestionades per MOVENTIS i la flota d’autobusos 

pertany a l’empresa de transport CASAS, d’aquí la nomenclatura de la línia, Casas 3 (C3), Casas 

4 (C4) i Casas 6 (C6). 

Aquestes línies tenen com origen del seu recorregut els municipis de Vilassar de Dalt (C3), 

Premià de Mar (C4) i Cabrils (C6) connectant-los amb Barcelona directament per l’autopista C-

32. 

Cal dir que la C4 transita per Premià de Dalt captant usuaris al seu pas però no essent origen 

de cap línia. De la mateixa manera la línia C6 que uneix Cabrils-Barcelona transita per Vilassar 

de Dalt aturant-se a les parades de la C3 captant usuaris del municipi, però compaginant els 

horaris amb la línia C3. 

Vilassar de dalt, municipi del Baix maresme te una extensió de 8,9 Km2 i una població de 8694 

habitants. Premià de Mar te una extensió de 2.1Km2 i una població de 27944habitantes, 

Premià de Dalt te una extensió de 6.6Km2 i una població de 10332habitants, i Cabrils te una 

extensió de 7Km2 i una població de 7250habitants 

Així doncs aquests quatre municipis pels que discorren les línies cobreixen una superfície total 

de 24Km2 amb una població de 54210habitants. Dona densitat global de població de 

2258Hab/Km2. 
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3.2 C6 (Cabrils – Barcelona) 

La línia C6 és la que connecta Cabrils amb Barcelona, aquesta línia te un recorregut aproximat 

de 27.5Km, amb un total d’13 parades. 5 al municipi de Cabrils, 6 al municipi de Vilassar de 

Dalt i 2 a la ciutat de Barcelona. 

 

Figura 5. Recorregut origen-destí de la línia C6 

 

Figura 6.. Distribució de les parades en el recorregut urbà de la C6 amb el seu radi d’influència 
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Aquesta línia te un total de 5 expedicions d’anades a Barcelona, dos al mati i tres a la 

tarda/vespre, d’aquestes l’última expedició no arriba a Barcelona sino que retorna a cotxeres 

passant per Vilassar de Dalt, ja que aquesta línia te una característica especial la qual una 

mateixa línia te doble funcionalitat. Compleix com a línia urbana entre els municipis de Cabrils i 

Vilassar de Dalt, e Interurbana entre Cabrils i Barcelona. Es a dir es pot viatjar amb un bitllet 

senzill o amb un títol del sistema tarifari integrat d’una zona entre aquestes dues poblacions, o 

bitllet senzill o títol de dues zones amb el sistema tarifari integrat si el destí es Barcelona. 

Per al viatge de tornada de Barcelona – Cabrils la línia disposa de 4 trajectes, dos al mati i dos a 

la tarda/vespre. Aquest estan estipulats així perquè la línia es presta servei amb un sol autobús 

el qual fa la funció de llançadora entre Cabrils i Barcelona. 

El temps teòric d’aquesta línia per a completar la totalitat del recorregut es de 40min, aquest 

es veu alterat segons les incidències que es puguin trobar al llarg del recorregut, les quals son 

habituals ja que el serveis es realitzen en hora punta i que la pròpia empresa al butlletí dels 

horaris informa dels fets. 

 

Figura 7.Extracte del butlletí d’horaris de la línia C6 

3.2.1 Parades 

A continuació es realitza el llistat de les parades dels qual aquesta línia esta dotada, seguin 

l’ordre a cada línia des de l’origen fins al destí final. 

-C.A.P 

Aquesta es la primera parada del recorregut, per tant origen de la línia. Parada estratègica ja 

que dona abast logístic al Centre d’Atenció Primària el qual per reformes del municipi s’ubica 

allà temporalment. Es troba a una distancia aproximada de 670m del nucli urbà del municipi. 

Segons el radi d’inferència la densitat de població aproximada de 2250hab/Km2. Bàsicament 

els seus usuaris potencials qui estan dins del radi i altres veïns de la urbanització la Llobera i 

Can Vall, degut a l’aïllament geogràfic no es una zona transitada i per tant de fàcil aparcament. 

Amb el que alguns usuaris opten per arribar allà amb el seu transport privat. Així mateix la 

parada es compartida per la C12, es una línia urbana que uneix Vilassar de Mar-Cabrils. 
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Figura 8. Vista general de la marquesina 

 

Figura 9. Detall dels desperfecte causats a la marquesina 

 

Figura 10. Detall del planell informatiu de la parada, amb línies, horaris i recorreguts 
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La parada compta amb una marquesina realitzada amb metall i vidre la qual resguarda als 

usuaris que esperen al autobús. Esta dotada amb seient per a tres persones, brossa amb 

cendrer, espai publicitari e il·luminació expressa per a la parada. 

Al que a senyalització pertany, esta indicada amb el màstil característic de transports públics 

de Catalunya, no hi ha cap marca vial al paviment que indiqui que es parada d’autobús, te una 

plataforma única a l’alçada de vorera i la qual ocupa l’espai a l’ample d’una plaça 

d’aparcament d’un automòbil permetent així el millor accés als usuaris i evitant també 

d’aquesta manera que la parada d’autobús sigui momentàniament ocupada per vehicles. Com 

a senyalització vertical te un disc de prohibit aparcat i estaciona a la zona anterior a la 

plataforma, ja que essent aquesta origen i final de línia és on els conductors efectuen els seus 

descansos i aquest es l’espai destinant per estacionar els autobusos per a tal. 

L’estat de conservació no és dolent del tot. Esta plena de pintades que algunes d’elles 

dificulten la lectura dels tríptics de la línia, però son danys fàcilment reversibles. Per efectes 

del sol el màstil que indica la parada esta destenyit. Com a accessibilitat es correcte ja que els 

autobusos son adaptats i la parada te plataforma elevada, garantint l’accés a persones de 

mobilitat reduïda. També te passos de zebra a banda i banda del carrer aixamfranats. 

-Can Bergai 

Segona parada del recorregut urbà de Cabrils, aquest es troba a tan sols 150m de distància de 

l’anterior. A priori crida l’atenció la seva proximitat, però aquesta es degut bàsicament per dos 

motius; el primer es que no hi ha connexió per a vianants de qualitat entre les dues parades, i 

l’altre és que aquestes dues parades estan situades en unes zones residencials amb una 

població dispersa. La parada de Can Bergai esta enfocada a donar servei a la urbanització que 

te el mateix nom que la parada i una densitat de població dins del radi d’influència de 

1575hab/km2 aproximadament, i la parada del C.A.P esta destinada més als veïns de la 

Llobera.  

Aquesta parada també te connexió amb la línia urbana C12 que uneix els municipis de Cabrils i 

Vilassar de Mar 

 

Figura 11. Vista general de la parada de can Bergai 
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Figura 12. Detall del planell informatiu de la parada, amb línies, horaris i recorreguts 

La parada compta amb una marquesina realitzada en metall i vidre que serveix per a 

resguardar als usuaris de la línia. Aquesta parada esta dotada amb un banc dins la marquesina 

amb capacitat per a tres persones, brossa sense cendrer. 

Al que senyalització es refereix, no en te cap. Ni viària, ni al paviment. L’únic indicatiu de que 

es tracta d’una parada es la pròpia marquesina, la qual com a indicatiu de tal te les enganxines 

a la part superior de les línies a les que presta servei la parada. La única senyalització viària que 

existeix es la d’un STOP que és sortida de la urbanització de Ca l’Estany i on es va instaurar la 

parada a sobre. 

L’accessibilitat de la parada no acaba de ser del tot bona, ja que aquesta parada es troba 

instal·lada directament a sobre del paviment i per arribar aquí s’ha de baixar de la vorera (o no 

arribar a pujar) les quals no totes esta adaptades, ni tan sols per a vianants ja que tenen 

desnivells molt grans. 

L’estat de conservació no és  bo, ja que li falten dos plaques de vidres (tal i com es pot veure a 

la fotografia anterior) que li resten efectes de protecció als usuaris contra el vent. Els tríptics 

dels recorreguts que la parada dona servei han sigut enganxats a sobre de vidre, estant 

exposat directament als elements. La neteja d’aquesta tampoc es molt bona ja que s’hi poden 

trobar moltes teranyines i brutícia al canto del cartell publicitari. 

-Pont de la Vela 

Tercera parada del recorregut urbà de Cabrils, Aquesta es la parada més propera al centre de 

la població. Comunica amb Ajuntament, comerços locals, espais públics, Biblioteca, etc... 

Bàsicament dona servei als veïns del centre del poble i a part dels residents a la urbanització 

de la gleva i Cabrils 2. Aquest dins del radi d’influència donen una densitat de població 

aproximada de 4530hab/Km2. 

Aquesta parada també te connexió amb la línia urbana C12 que uneix els municipis de Cabrils i 

Vilassar de Mar 
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Figura 13 .Para de tornada del Pont de la vela i cartells informatius del recorregut d’aquesta 

La parada compta amb una marquesina realitzada en metall i vidre que serveix per a 

resguardar als usuaris de la línia. Aquesta parada esta dotada amb dos banc dins la marquesina 

amb capacitat per a sis persones, brossa i cendrer 

Esta senyalitzada correctament, aquest acompte amb senyals viaries verticals i senyals viaries 

al paviment les quals indiquen que es un parada d’autobús. També compta amb el màstil 

característic de transports públics de Catalunya on indica que es una parada i allotja allà els 

recorreguts i horaris de les línies que aquesta parada dona servei. 

L’accés a la parada es òptim ja que consta d’una plataforma amplia i elevada a l’alçada de la 

vorera amb accessos a aquesta aixamfranats, tant mateix la pròpia plataforma compte amb un 

espai condicionat per a que l’autobús estacioni en condicions de seguretat sense afectar al 

transit urbà. 

L’estat de conservació de la parada en general és correcte, el màstil de transports públics de 

Catalunya esta destenyit per un canto degut a la radiació solar. Els vidres de la parada estan 

plens de restes de cartells de publicitat i difusió que s’han retirat. Els horaris i recorreguts 

estan en bon estat, encara que son enganxines i aquest son me susceptibles a actes incívics i al 

seu deteriorament prematur per els factor mediambientals. Pel que fa al mobiliari tot esta en 

bon estat de conservació. 
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Figura 14. Parada d’anada del Pont de la Vela i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, ja 

que s’ha aprofitat el mobiliari urbà preexistent per instal·lar-la. El mobiliari urbà preexistent 

consisteix en dos bancs de fusta i una brossa. 

La senyalització que la parada disposa només es d’un a marca vial al paviment i el propi màstil 

de transports públics de Catalunya. 

Els accessos no son gaire bons, ja que els extrems de les vorers son mol alts en el lloc de la 

parada i els que estan aixamfranats estan als extrems de la vorera que queden una mica lluny 

de la parada d’autobús. 

L’estat de conservació del màstil no acaba de ser bo, el cartell esta destenyit per la radiació del 

sol que li toca, i els horaris ja es comencen a despenjar, sigui per actes incívics o per la fatiga 

sotmesa a la intempèrie. El mobiliari urbà esta net i en bon estat. 

Encara que aquestes dues parades reben el mateix nom, no és troben en el mateix lloc, es 

troben desplaçades una respecte de l’altre a uns 50m aproximadament. Aquest desplaçament 

es degut a que inicialment les parades si que eren confrontants, però la parada de baixada 

envaïa un nus viari amb el que causava aldarulls a la circulació. Per això es va optar en separar-

les e instal·lar-la en un tram viari mes segur. 

-Cabrils 2 

Quarta parada del recorregut urbà de Cabrils, aquesta parada esta situada a tocar del polígon 

urbà de Cabrils 2. També dona servei a part de casc antic de Cabrils. Doncs aquesta parada 

engloba a Cabrils 2, part de casc antic, mil·lenari i part del Mas Maria. Donant dins del radi 

d’inferència una densitat de població de 3500hab/Km2 aproximadament. 

Aquesta parada es compartida amb la línia N81, que es el servei de autobús nocturn que uneix 

Barcelona amb els municipis del baix maresme, sent aquesta la penúltima parada del 

recorregut. 
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Figura 15. Parada de Cabrils 2 d’anada a Barcelona, i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena més de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya, disposa 

també d’una senyalització viària al paviment recolzada per pilones de ferro per a que els 

automòbils no estacionin en aquest espai. 

L’accessibilitat d’aquesta parada es bona ja que les voreres son baixes i aixamfranades als 

extrems. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil la qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 

    

Figura 16. Parada de Cabrils 2 de tornada a Cabrils, i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena mes de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya 

L’accessibilitat d’aquesta parada es bona ja que les voreres son baixes i aixamfranades als 

extrems i compta amb un pas de zebra al extrem del carrer. 
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L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 

 

-Carrer del bell racó 

Cinquena parada i última que pertany a Cabrils, ubicada a uns 560m del nucli del municipi. 

Aquesta dona servei a la urbanització que dona nom a la parada, i segons l’àrea del radi 

d’influència aquesta te una densitat de població aproximada de 1550hab/Km2. 

Aquesta parada no te correspondència amb ninguna altre, ni es compartida amb una altre 

línia. 

Una particularitat d’aquesta es que es troba en un lloc on la pendent es del 18%. 

     

Figura 17. Parada de Cabrils 2 d’anada a Barcelona, i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena més de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya. Cal 

mencionar que aqueta parada es troba en un ubicació poc apropiada, ja que com es pot veure 

a les fotografies es localitza en una intersecció, afegint que hi ha un fort pendent en aquest 

tram del recorregut, i que la senyalització es mínima. 

L’accés a questa parada no es bo, ja que per a la dispersió urbanística s’ha de fer un llarg 

trajecte a peu. Tampoc disposa de cap infraestructura d’accés, ja que la parada es fa a peu de 

carrer sobre el mateix paviment pel qual es circula. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil, el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 
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Figura 18. Vista des de la part inferior de la parada de tornada a Cabrils de Bell Racó 

 

Figura 19. Vista des de la part superior de la parada de tornada a Cabrils de Bell Racó 

 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena mes de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya i una 

marca viària al paviment que indiquen la localització de la parada d’autobús. Cal mencionar 

que aquesta parada es troba en un ubicació poc apropiada, ja que com es pot veure a les 

fotografies esta en un tram del recorregut amb molta pendent, revirat i amb poca visibilitat. 

Això fa que sigui una situació perillosa i d’alt risc d’accident ja que la senyalització es mínima. 

L’accés a questa parada no es bo, ja que per a la dispersió urbanística s’ha de fer un llarg 

trajecte a peu. Tampoc disposa de cap infraestructura d’accés, ja que el pas per a vianants més 

proper esta situat 150m de la parada. La transferència de viatgers es fa a peu de carrer sobre 

el mateix paviment pel qual es circula. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil, el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 
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-Carrer de Ramón i Cajal 

Sisena parada del recorregut i la primera que pertany al municipi de Vilassar de Dalt. Aquesta 

al igual que l’anterior te la peculiaritat que es troba a una pendent del 18% però en aquest cas 

a l’altre banda de la muntanya a la part de Vilassar de dalt. La parada dona servei als veïns de 

la urbanització de Vall de neu, la qual segons el radi d’influència d’aquesta te una densitat de 

població de 2475hab/Km2. 

     

Figura 20. Parada de Ramón i Cajal de tornada a Cabrils, i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena més de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada només té el propi màstil de transports públics de Catalunya.  

L’accés a questa parada no es bo, ja que per a la dispersió urbanística s’ha de fer un llarg 

trajecte a peu. Tampoc disposa de cap infraestructura d’accés, ja que la parada es fa a peu de 

carrer sobre el mateix paviment pel qual es circula. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil, el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 
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Figura 21. Parada de Ramón i Cajal d’anada a Barcelona 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena més de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya. Cal 

mencionar que aquesta parada es troba en un ubicació poc apropiada, ja que com es pot veure 

a les fotografies es localitza en una intersecció, a més que hi ha un fort pendent en aquest 

tram del recorregut, i que la senyalització es mínima la parada esta just després d’un canvi de 

rasant. 

L’accés a questa parada no es bo, ja que per a la dispersió urbanística s’ha de fer un llarg 

trajecte a peu. Disposa d’un pas de vianants elevat el qual fa que els vehicles que circulin per la 

via minorin la velocitat garantint així una major seguretat per als viatgers al creuar el carrer. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil, el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 

 

-Avinguda de Sant Sebastià 

Setena parada del recorregut i segona que pertany al municipi de Vilassar de Dalt, la parada es 

situa encara al tram de carretera amb una forta pendent però aquesta ja no es del 18%.  

La densitat de població d’aquesta parada segons el seu radi d’influència es de 4470Hab/Km2, 

aquets és més elevada ja que es troba a prop del centre del municipi i la dispersió urbanística 

és menor, així com el tipus d’habitatges que l’envolten que ja son de l’estil plurifamiliar. 
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Figura 22 Parada de l’avinguda Sant Sebastià de tornada a Cabrils, i cartell informatiu del recorregut d’aquesta 

Aquesta parada només disposa del màstil característic de transports públics de Catalunya, no 

disposa de cap mena més de mobiliari urbà. 

Com a senyalització de la parada te el propi màstil de transports públics de Catalunya. 

L’accés a questa parada no és dolent el pendent que afectava a les dues parades anterior ja no 

és tan prominent, amb el que arribar és més senzill. Aquesta parada consta d’un pas per a 

vianants propi que comunica les parades confrontants. Les vorers no estan aixamfranades, 

però aquestes no tenen una gran alçada. 

L’estat de conservació es bo, es pot llegir perfectament tota la informació que hi ha penjada al 

màstil, el qual encara no a sofert els efectes de les inclemències del temps. 

 

-Riera de Targa 

Vuitena parada del recorregut i tercera que pertany al municipi de Vilassar de Dalt, aquesta es 

la parada més cèntrica del municipi. Donant una densitat de població dins del radi d’influència 

de 5410Hab/Km2, aquesta és la més elevada registrada en tot el recorregut degut a que la 

configuració urbana dels habitatges. També remarcar que les àrees d’influència d’aquesta 

parada i l’anterior es solapen, amb el que s’han comptat per duplicat alguns habitatges i 

residencies. 

La parada de riera de targa té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-

Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada es compartida amb la línia C3 

que uneix Vilassar de Dalt amb Barcelona. 
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Figura 23. Parada de riera de Targa direcció Barcelona 

 

Figura 24. Panell informatiu amb els tríptic de les línies que presten servei a aquesta parada 

Aquesta parada disposa de marquesina de metall i vidre amb seient per a tres persones més 

dos bancs addicionals de fusta, brossa, cendres, telèfon públic i màstil indicatiu de transport 

públics de Catalunya . 

La parada esta senyalitzada amb el màstil característic de transports públics de Catalunya, 

també te una marca viària al paviment on s’indica la parada d’autobús. 

L’accés a la parada es bo, ja que la pròpia morfologia del carrer fa que el canto de la parada on 

s’atura l’autobús estigui elevada i la part posterior per on accedeixen els usuària estigui al 

mateix nivell de carrer. Amb el que facilita l’accés dels usuaris al vehicle. 

L’estat de conservació es bo, ja que no te defectes en el mobiliari urbà i la neteja de la parada 

es correcte. La informació de les línies que allà presten servei estan penjades en un taulell 

especial i protegides per un vidre. 
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Figura 25. Parada Riera de Targa de retorn a Cabrils 

Aquesta parada compta amb només el màstil característic de transport públics de Catalunya i 

una brossa cap mena més de mobiliari urbà.  

Com a senyalització la parada compta amb el màstil característic de transport públics de 

Catalunya i una marca viària al paviment de que indican el lloc de parada d’autobús. 

Com a accessibilitat cal menciona que aquesta parada te el seu propi espai d’aturada per així 

efectuar una descàrrega de passatger de forma segura sense pertorbar el transit urbà del 

municipi. 

La conservació d’aquesta és mitja, ja que per efectes de la radiació solar han afectat als 

distintius del màstil de transport públics e Catalunya i estan esborrats. 

-Ignasi búfala 

Novena parada del recorregut i quarta que pertany al municipi de Vilassar de Dalt, aquesta és 

la parada que abasta part del nucli urbà del municipi, part de la zona residencial i part de 

camps de cultius i rieres que te el municipi. Donant així una densitat de població dins del radi 

d’influència de 2550Hab/Km2. Aquesta a part de la captació d’usuaris dins del radi d’influència 

té un petit escampall on alguns dels usuaris aprofiten per apropar-se a la parada amb el seu 

propi transport privat per estacionar-lo allà i agafar l’autobús. 
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Aquesta parada té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Mar-

Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada es compartida amb la línia C3 que uneix Vilassar 

de Dalt amb Barcelona. 

      

Figura 26. Parada Ignasi Búfala de tronada a Cabrils i horaris de les línies que aquesta presta servei 

Aquesta parada esta dotada d’una marquesina metàl·lica i un banc també metàl·lic amb 

capacitat per a quatre persones. 

Esta senyalitzada mitjançant el màstil característic de transports públics de Catalunya i una 

senyal viària sobre la vorera que indica la prohibició d’estacionament. 

Té bona accessibilitat, compta amb un pas de vianants exclusiu per comunicar les parades 

confrontants.  

L’estat de conservació es indeterminat, ja que es troba en fase de remodelació. 

-Carretera de Premià 

Última parada del recorregut urbà de la línia abans d’endinsar-se a l’autopista C-32 per a la 

connexió amb Barcelona. Aquesta parada dona servei als veïns de la urbanització de les 

Oliveres, aquesta te una densitat de població dins del radi d’influència mes baixa de totes del 

recorregut la qual es xifra aproximadament en 1075Hab/Km2. Es degut a aquesta baixa 

densitat i a la dispersió urbanística del sector que molts usuaris opten per aquesta parada per 

arribar amb el seu transport privat per estacionar en els carrer vuits i agafar allà l’autobús. 

També per que com a última parada del recorregut Cabrils-Barcelona no han de fer l’anterior 

recorregut, fent la funció casi de una línia directe cap a Barcelona, i a la tornada ídem, ja que 

en ordre invers llavors seria la primera parada. Disminuït així el temps de trajecte 

notablement. 

Aquesta parada té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Mar-

Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada es compartida amb la línia C3 que uneix Vilassar 

de Dalt amb Barcelona 
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Figura 27. Parada de Carretera de Premià direcció Barcelona 

Aquesta parada compta amb una marquesina metàl·lica combinada amb vidre, i una brossa. 

No compta amb cap tipus de senyalització oficial, ni viària ni el màstil característic de 

transports públics de Catalunya, es la pròpia marquesina qui fa la funció de senyalització. Té un 

petit resguard a la vorera per a que l’autobús realitzi la parada, però aquest no és de l’ample 

de l’autobús així que envaeix parcialment el carril de circulació. 

L’accés a la parada és relativament bo, ja que és la parada mes allunyada del nucli urbà i la 

densitat de població en aquesta és de les més baixes del recorregut. Per tant s’han de realitzar 

grans distancies fins arribar a aquesta. La infraestructura en si es bona, ja que disposa de 

passos per a vianants per comunicar les parades confrontants regularitzats per senyals 

semafòriques. 

La conservació d’aquesta es bona, no hi ha desperfectes en el mobiliari urbà la neteja es bona i 

els horaris i informació de la línia esta resguardada darrera d’un vidre. 

 

Figura 28. Parada de carretera de Premià de tornada a Cabrils 

Aquesta parada en concret no compta amb cap element urbanístic ni mobiliari urbà que recolzi 

la funció d’aquesta. Es simplement un replà on estaciona l’autobús per a realitzar la descàrrega 

d’usuaris. 
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L’única senyalització que aquesta te es viària i al paviment. No te cap màstil de transport 

públics de Catalunya ni cap altre senyal oficial de la Generalitat indiquen que allà s’atura 

l’autobús. 

L’accés a la parada es relativament bo, ja que es la parada mes allunyada del nucli urbà i la 

densitat de població en aquesta es de les mes baixes del recorregut. Per tant s’han de realitzar 

grans distancies fins arribar a aquesta. La infraestructura en si és bona, ja que disposa de 

passos per a vianants per comunicar les parades confrontants regularitzats per senyals 

semafòriques, així com protecció de vianants amb pilones de plàstic reflectant. 

L’estat de conservació de la parada es bo, ja que hi han pocs elements a conservar. 

-Plaça Tetuan 

Aquesta és la primera parada que es realitza a la ciutat de Barcelona, al ser una línia 

interurbana la funció de captació d’usuaris les realitza als municipis d’origen, així doncs només 

descàrrega passatgers que sigui aquesta parada el seu destí. I a la inversa en el seu recorregut 

de tornada. 

La parada té correspondència amb les línies d’autobús urbanes 6, 19, 50, 51, 55. Línia 2 del 

metro, Bicing i es troba a 500 metres de l’estació d’autobusos del Nord i estació de Rodalies 

d’arc de Triomf. 

 

 

Figura 29. Connexions amb altres modes de transport a la parada de Tetuan 
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-Ronda universitat 

Parada final del recorregut de Cabrils –Barcelona. En aquesta parada baixen els passatger que 

no ho han fet a l’anterior, l’autobús fa una petita parada tècnica, i torna a carregar usuaris per 

a realitzar el trajecte Barcelona –Cabrils. 

Aquesta parada es la més cèntrica, a pocs metres de plaça Catalunya. Així dons també es de les 

millors comunicades tenint correspondència amb metro, FCG, autobusos urbans, Bicing. 

 

Figura 30. Connexió amb la xarxa d’autobusos des de Rda Universitat 

 

Figura 31. Connexió amb la xarxa de metros des de Rda. Universitat 
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3.3 C3 (Vilassar de Dalt – Barcelona) 

La línia C3 és la que connecta Vilassar de Dalt amb Barcelona, aquesta línia te un recorregut 

aproximat de 26Km, amb un total de 4 parades només al municipi de Vilassar de Dalt, i 2 a la 

ciutat de Barcelona. 

Aquesta Línia només compta amb dos expedicions, una d’anada a Barcelona i l’altre de 

tornada. Es així ja que aquesta esta concebuda com a reforç per a l’hora punta i el temps 

estimat del recorregut es de 30min. 

 

Figura 32. Recorregut inter urbà de la línia C3 

 

Figura 33. Distribució de les parades en el recorregut urbà de la C3 amb el seu radi d’inferencia 
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3.3.1 Parades 

A continuació es realitza el llistat de les parades dels qual aquesta línia esta dotada, seguin 

l’ordre a cada línia des de l’origen fins al destí final. 

-Can Banús 

La para de Can Banús es la primera parada pertanyent al municipi de Vilassar de Dalt, per tant, 

origen de la línia en el recorregut Vilassar de Dalt-Barcelona i el final per al recorregut de 

Barcelona-Vilassar de Dalt. Aquesta té una densitat de població dins del seu radi d’inferència 

de 4420hab/Km2. 

La parada de Can Banús té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià 

de Dalt-Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró 

   

Figura 34. Parada de can Banús, informació i horaris de a línia 

Aquesta parada compta amb una marquesina molt amplia, amb tres bancs de fusta, brossa i 

cendrer, una font d’aigua potable, il·luminació pròpia i un lavabo tipo poly klyn que és d’ús 

exclusiu per als xofer de la línia que presta servei la parada, ja que aquesta és inici i final de 

línia i on el conductors tenen el seu petit temps de descans. 

La parada esta senyalitzada amb el màstil característic de transports públics de Catalunya, com 

a senyalització té marques vials verticals que son discos els qual indiquen el tram de la parada 

que esta prohibit parar i estacionar, i marques viaries al paviment. 

L’accés a la parada es bo, compta amb passos per a vianants propis, no te voreres 

aixamfranades i la càrrega i descàrrega de passatges es fa a l’alçada de la vorera. 

A pesar de ser visiblement una de les més antigues, el seu estat de conservació és bo, el 

mobiliari esta en bon estat, la neteja és correcte i la informació que aquesta té es 

perfectament llegible. 

Té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Dalt-Premià de Mar-

Vilassar de Mar-Mataró 
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-Riera de Targa 

Segona parada del recorregut que pertany al municipi de Vilassar de Dalt, aquesta es la parada 

més cèntrica del municipi. Donant una densitat de població dins del radi d’influència de 

5410Hab/Km2, aquesta es la més elevada registrada en tot el recorregut degut a que la 

configuració urbana dels habitatges.  

La parada de riera de targa té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-

Premià de Dalt-Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada és compartida 

amb la línia C6 que uneix Cabrils amb Barcelona i amb la línia nocturna N81. 

 

Figura 35. Parada de riera de Targa direcció Barcelona 

 

Figura 36Panell informatiu amb els tríptic de les línies que presten servei a aquesta parada 

Aquesta parada disposa de marquesina de metall i vidre amb seient per a tres persones més 

dos bancs addicionals de fusta, brossa, cendrers, telèfon públic i màstil indicatiu de transport 

públics de Catalunya . 

La parada esta senyalitzada amb el màstil característic de transports públics de Catalunya, 

també te una marca viària al paviment on s’indica la parada d’autobús. 

L’accés a la parada es bo, ja que la pròpia morfologia del carrer fa que el canto de la parada on 

s’atura l’autobús estigui elevada i la part posterior per on accedeixen els usuaris estigui al 

mateix nivell de carrer. Amb el que facilita l’accés dels usuaris al vehicle. 
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L’estat de conservació es bo, ja que no te defectes en el mobiliari urbà i la neteja de la parada 

es correcte. La informació de les línies que allà presten servei estan penjades en un taulell 

especial i protegides per un vidre. 

 

Figura 37. Parada Riera de Targa de retorn a Vilassar de Dalt 

Aquesta parada compta amb només el màstil característic de transport públics de Catalunya i 

una brossa.  

Coma a senyalització la parada compta amb el màstil característic de transport públics de 

Catalunya i una marca viària al paviment de que indican el lloc de parada d’autobús. 

Com a accessibilitat cal mencionar que aquesta parada te el seu propi espai d’aturada per així 

efectuar una descàrrega de passatgers de forma segura sense pertorbar el transit urbà del 

municipi. 

La conservació d’aquesta es mitja, ja que per efectes de la radiació solar han afectat als 

distintius del màstil de transport públic de Catalunya i estan esborrats. 

 

-Ignasi búfala 

Tercera parada del recorregut que pertany al municipi de Vilassar de Dalt, aquesta es la parada 

que abasta part del nucli urbà del municipi, part de la zona residencial i part de camps de 

cultius i rieres que té el municipi. Donant així una densitat de població dins del radi d’influència 

de 2550Hab/Km2. Aquesta a part de la captació d’usuaris dins del radi d’influència te un petit 

escampall on alguns dels usuaris aprofiten per apropar-se a la parada amb el seu propi 

transport privat per estacionar-lo allà i agafar l’autobús. 
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Aquesta parada té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Mar-

Premià de Dalt-Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada es compartida amb la línia C6 

que uneix Cabrils amb Barcelona. 

      

Figura 38. Parada Ignasi Búfala de tronada a Cabrils i horaris de les línies que aquesta presta servei 

Aquesta parada esta dotada d’una marquesina metàl·lica i un banc també metàl·lic amb 

capacitat per a quatre persones. 

Esta senyalitzada mitjançant el màstil característic de transports públics de Catalunya i una 

senyal viària sobre la vorera que indica la prohibició d’estacionament. 

Té bona accessibilitat, compta amb un pas de vianants exclusiu per comunicar les parades 

confrontants.  

L’estat de conservació es indeterminat, ja que actualment (a data de 24 de novembre de 2016) 

es troba en fase de remodelació. 

 

-Carretera de Premià 

Quarta i última parada del recorregut urbà de la línia abans d’endinsar-se a l’autopista C-32 

per a la connexió amb Barcelona. Aquesta parada dona servei als veïns de la urbanització de 

les Oliveres, aquesta te una densitat de població dins del radi d’influència més baixa de totes 

del recorregut la qual és xifra aproximadament en 1075Hab/Km2. Es degut a aquesta baixa 

densitat i a la dispersió urbanística del sector que molts usuaris opten per aquesta parada per 

arribar amb el seu transport privat per estacionar en els carrer vuits i agafar allà l’autobús. 

També per que com a última parada del recorregut Vilassar de Dalt-Barcelona no han de fer 

l’anterior recorregut fent la funció casi de una línia directe cap a Barcelona, i a la tornada ídem, 

ja que en ordre invers llavors seria la primera parada. Disminuït així el temps de trajecte 

notablement. 

Aquesta parada té correspondència amb la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Dalt-

Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró. Tant mateix la parada es compartida amb la línia C6 

que uneix Cabrils amb Barcelona 
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Figura 39. Parada de Carretera de Premià direcció Barcelona 

Aquesta parada compta amb una marquesina metàl·lica combinada amb vidre, i una brossa. 

No compta amb cap tipus de senyalització oficial, ni viària ni el màstil característic de 

transports públics de Catalunya, és la pròpia marquesina qui fa las funcions de senyalització. Té 

un petit resguard a la vorera per a que l’autobús realitzi la parada, però aquest no és de 

l’ample de l’autobús així que envaeix parcialment el carril de circulació. 

L’accés a la parada es relativament bo, ja que és la parada més allunyada del nucli urbà i la 

densitat de població en aquesta és de les meé baixes del recorregut. Per tant s’han de realitzar 

grans distancies fins arribar a aquesta. La infraestructura en si es bona, ja que disposa de 

passos per a vianants per comunicar les parades confrontants regularitzats per senyals 

semafòriques. 

La conservació d’aquesta es bona, no hi ha desperfectes en el mobiliari urbà la neteja es bona i 

els horaris i informació de la línia esta resguardada darrera d’un vidre. 

 

Figura 40. Parada de carretera de Premià de tornada a Vilassar de Dalt 

Aquesta parada en concret no compta amb cap element urbanístic ni mobiliari urbà que recolzi 

la funció d’aquesta. Es simplement un replà on estaciona l’autobús per a realitzar la descàrrega 

d’usuaris. 
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L’única senyalització que aquesta té és viària, no te cap màstil de transport públics de 

Catalunya ni cap altre senyal oficial de la Generalitat que indiquen que allà s’atura l’autobús 

L’accés a la parada es relativament bo, ja que és la parada més allunyada del nucli urbà i la 

densitat de població en aquesta és de les més baixes del recorregut. Per tant s’han de realitzar 

grans distancies fins arribar a aquesta. La infraestructura en si es bona, ja que disposa de 

passos per a vianants per comunicar les parades confrontants regularitzats per senyals 

semafòriques, així com protecció de vianants amb pilones de plàstic reflectant. 

L’estat de conservació de la parada es bo, ja que hi han pocs elements a conservar. 

 

-Plaça Tetuan 

Aquesta és la primera parada que es realitza a la ciutat de Barcelona, al ser una línia 

interurbana la funció de captació d’usuaris les realitza als municipis d’origen, així doncs només 

descàrrega passatgers els quals sigui aquesta parada el seu destí. I a la inversa en el seu 

recorregut de tornada. 

La parada té correspondència amb les línies d’autobús urbanes 6, 19, 50, 51, 55. Línia 2 del 

metro, Bicing i es troba a 500 metres de l’estació d’autobusos del Nord i estació de Rodalies 

d’arc de Triomf. 

 

 

Figura 41. Connexions amb altres modes de transport a la parada de Tetuan 
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-Ronda universitat 

Parada final del recorregut de Vilassar de Dalt –Barcelona. En aquesta parada baixen els 

passatger que no ho han fet a l’anterior, l’autobús fa una petita parada tècnica, i torna a 

carregar usuaris per a realitzar el trajecte Barcelona – Vilassar de Dalt. 

Aquesta parada es la més cèntrica, a pocs metres de plaça Catalunya. Així dons també es de les 

millors comunicades tenint correspondència amb metro, FCG, autobusos urbans, Bicing. 

 

Figura 42. Connexió amb la xarxa d’autobusos des de Rda Universitat 

 

Figura 43. Connexió amb la xarxa de metros des de Rda. Universitat 
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3.4 C4 (Premià de Mar – Barcelona) 

La línia C4 és la que connecta Premià de Mar amb Barcelona, aquesta línia te un recorregut 

aproximat de 25Km, amb un total de 3 parades al municipi de Premià de Mar, 1 al municipi de 

Premià de Dalt i 2 a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta línia compta amb un total de sis expedicions. Quatre al mati, dos del recorregut 

d’anada a Barcelona i dos de tornada, i dos a la tarda, un d’anada a Barcelona i l’altre de 

tornada. Aquest estan organitzats com a autobús llançadora ja que estan cobrint la demanda 

puntual de l’horari que aquesta línia pateix. 

El temps estimat, segons horaris, per a completar el recorregut es de 30min. Tant a l’anada 

com a la tornada. 

 

Figura 44. Horari de les expedicions les línies C3, C4 
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Figura 45. Recorregut urbà de la C4 amb el radi d’inferència de les parades 

 

3.4.1 Parades 

A continuació es realitza el llistat de les parades les qual aquesta línia esta dotada, seguint 

l’ordre cronològic de cada línia des de l’origen fins al destí final. 

-Crta. Vilassar de Dalt / Gran via 

Primera parada del recorregut Premià de Mar – Barcelona i que pertany al municipi de Premià 

de Mar. Aquesta és la que es troba més a prop del nucli urbà de Premià de Mar degut a la 

distribució urbana de la ciutat i a al volumetria dels edificis construïts la densitat de població 

que té es aproximadament de 16720hab/Km2. 

La parada té correspondència amb la línia C14 que uneix en una ruta circular als municipis de 

Premià de Mar i Premià de Dalt. 
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Figura 46. Parada de Carretera Vilassar i horaris d’aquesta. 

Aquesta parada esta dotada amb una maruqesina de metall i vidre amb un banc amb capacitat 

per a quatre persones aproximadament. No compta amb cap altre equipació. 

Esta senyalitzada mijançant senyals viaries, verticals les quals indiquen que esta prohibit parar 

i estacionar a la zona de la parada i marques viaries al paviment. Aquesta no compta amb el 

màstil de senyalitzacio de parada de transports públics de Catalunya.  

L’accés a aquesta parada es realitza per ela passos de vianants que hi ha als extrems del carrer 

els quals estan aixamfranats, La parada compta també amb una plataforma única que apropa 

als usuaris fins a la via i dona mes espai a les voreres. 

Es troba en bon estat de conservació, el mobiliari es troba en bones condicions, la neteja de la 

parada es bona i els horari e informació pertinent a la línia estan resguardats darrera d’un 

vidre i en bon estat de conservació.. 

-Plaça Doctor Ferran 

Segona parada del recorregut Premià de Mar – Barcelona i que pertany al municipi de Premià 

de Mar. Aquesta parada és troba a tan sols 150m de la parada anterior, solapant-se en gran 

part les seves àrees d’inferència, encara i això aquesta segona te una densitat de població dins 

de la seva àrea d’inferència corresponent d’aproximada de 18465hab/Km2, la variació a l’alça 

respecte l’anterior encara que s’allunya més del nucli urbà és deguda a la composició 

urbanística del lloc, ja que l’àrea d’inferència en aquest cas emmarca una ciutat jardí que 

abans no arribava a ser considerada. 

La parada no té cap altre correspondència amb algun altre mode de transport. 
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Figura 47. Vista de la parada de Dr Ferran 

 

Figura 48. Horaris de les línies que presten servei a aquesta parada 

Aquesta parada esta dotada amb una marquesina de metall i vidre amb un petit banc amb 

capacitat per tres persones aproximadament. No compta amb cap altre equipació més. 

Esta senyalitzada mijançant senyals viaries, verticals les quals indiquen que esta prohibit parar 

i estacionar a la zona de la parada i marques viàries al paviment. Aquesta parada esta indicada 

amb el màstil de transports publics de catalunya. 

L’accés a aquesta parada és realitza per els passos de vianants que hi ha als extrems del carrer 

els quals estan aixamfranats, una contrapartida de la localització d’aquesta es que es troba en 

el recorregut d’una rotonda amb lo que l’autobús no acaba de quedar ben alineat amb les 

voreres i això causa dificultats a les pujades i baixades dels usuaris. 

La conservació d’aquesta és mig, ja que els vidres estan plens de restes de cartells que s’han 

penjat i no s’han netejat i pintades, inclús costa d’identificar els horaris de la línia ja que 

aquests estan enganxats directament al vidre sense cap mena mes de protecció ni distintiu. 

L’estat del mobiliari urbà es correcte. El màstil indicatiu de la parada de transports públics de 

Catalunya esta destenyit per un costat degut a l’exposició al sol. 
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-Barri Cotet 

Tercera parada del recorregut Premià de Mar – Barcelona i que pertany al municipi de Premià 

de Mar. Bàsicament dona servei al barri Cotet d’on rep el nom la parada. La densitat d’aquesta 

parada dins del seu radi d’inferència es de 12500hab/Km2. 

La parada té correspondència amb la línia C14 que uneix en una ruta circular als municipis de 

Premià de Mar i Premià de Dalt. I també la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Dalt-

Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró. I comparteix parada amb la Línia N81 l’autobús 

nocturn que uneix els pobles del baix maresme amb Barcelona 

 

Figura 49. Parada d’anada a Barcelona del Barri Cotet 

 

Figura 50. Panell informatiu de la parada d’anada a Barcelona del barri Cotet 
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Aquesta parada esta dotada amb una marquesina de metall i vidre amb un petit banc amb 

capacitat per tres persones aproximadament. No compta amb cap altre equipació més. 

Esta senyalitzada mijançant senyals viaries al paviment. També esta indicada amb el màstil de 

transports públics de Catalunya. 

L’accés a aquesta parada és realitza per els passos de vianants que hi ha als extrems del carrer 

els quals estan aixamfranats. 

La conservació d’aquesta es correcte, ja que els vidres tenen restes de cartells que s’han penjat 

i no s’han netejat, els horaris estan emmarcats en el panell informatiu i protegits per un vidre. 

L’estat del mobiliari urbà es correcte. El màstil indicatiu de la parada de transports públics de 

Catalunya esta destenyit per un costat degut a l’exposició al sol, i aquest encara conserva la 

tipologia i nomenclatura de l’empresa gestora anterior. 

 

    

Figura 51. Parada de baixada del barri Cotett 

Aquesta parada esta dotada amb una marquesina de metall i vidre amb un petit banc amb 

capacitat per tres persones aproximadament. No compta amb cap altre equipació més. Encara 

que anexa a aquesta hi ha mobiliari urbà pero que no pertany a la meteixa. 

La senyalització d’aquesta consisteix en una marca viària al paviment, no hi ha cap altre 

element que distingeixi a aquesta com a parada. 

Compta amb els seus propis passos de vianants, encara que les vorers no son aixamfranades 

dificultat així l’accés a les persones de mobilitat reduïda. 

L’estat general de la parada es bo, el mobiliari esta en bon estat, la neteja és correcte, i la 

informació d’horaris i recorreguts esta ben conservada de fàcil localització al panell d’anuncis 

de la parada. 

 

-Illa Fantasia 

Quarta parada i última del recorregut urbà de la línia i pertanyent al municipi de Premià de 

Dalt. La parada rep el nom del famós parc aquàtic que esta situat a escassos 300m, degut a la 

localització d’aquesta parada fa que sigui la que tingui la densitat de població dins del radi 

d’inferència més baixa, que és aproximadament de 2150hab/Km2. Aquesta baixa densitat 
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respecte a les anteriors es degut a que com a última parada del recorregut esta molt a prop de 

l’autopista amb lo que les zones de servitud de l’autopista estan dins del radi d’inferència així 

com camps de cultiu, i la zona urbana que existeix és de cases aïllades, donant com a resultat 

la densitat esmentada anteriorment. 

La parada té correspondència amb la línia C14 que uneix en una ruta circular als municipis de 

Premià de Mar i Premià de Dalt. I també la línia C30 que uneix Vilassar de Dalt-Premià de Dalt-

Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró. I comparteix parada amb la Línia N81 l’autobús 

nocturn que uneix els pobles del baix maresme amb Barcelona 

    

Figura 52. Vista general de la parada de pujada de l’Illa Fantasia i panell informatiu 

Aquesta parada esta dotada amb una marquesina de metall i vidre amb un petit banc amb 

capacitat per tres persones aproximadament. No compta amb cap altre equipació més. Encara 

que anexa a aquesta hi ha mobiliari urbà pero que no pertany a la meteixa. 

Com a senyalització no compta amb distintiu oficial que indiqui que existeix una parada, no hi 

ha senyalització viària de cap mena ni cap màstil de la generalitat. 

L’accés a aquesta parada es una mica farragos, ja que es troba dins d’una illeta d’una rotonda, 

esta dotada dels seus propis passos de vianants amb els seus xamfrans corresponent però 

aquests estan a les sortides i entrades de la rotonda amb el que fa que tingui cert risc. 

Mencionar que és la segona parada amb menys densitat de població de totes, amb el que 

arribar fins allà es un llarg camí. Dir també la perillositat que te l’aturada de l’autobús dins 

d’una rotonda, tant per a conductors com per a usuaris. 

L’estat de la parada es bo, el mobiliari i les zones enjardinades adjacent estan en bon estat així 

com la neteja i els horaris els quals son de fàcil localització i lectura dins del panell informatiu 

de la parada. 

    

Figura 53. Parada i panell informatiu de la parada de tornada a Premià de Mar de l’Illa Fantasia 
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Aquesta parada esta equipada amb una marquesina metàl·lica i de vidre, amb un banc, i una 

brossa. Sense cap més equipament. 

Esta senyalitzada mitjançant el màstil de transports públics de Catalunya, però no te cap 

senyalització viària per a la indicació d’aquesta. 

L’accés a aquesta parada es una mica farragos. Es la segona parada amb menys densitat de 

població de totes, amb el que arribar fins allà es un llarg camí. Mencionar la perillositat que te 

l’aturada de l’autobús dins d’una rotonda, tant per a conductor com per a usuaris. 

L’estat de la parada es bo. El mobiliari esta ben conservat, la neteja es bona i els horaris estan 

situats en el panell informatiu protegits amb un vidre així doncs de fàcil lectura i localització. 

Com a menció especial, aquesta es la única parada de totes les que hi ha a les tres línies la qual 

hi ha un telèfon de contacte per a comunicar desperfectes de la mateixa. 

 

-Plaça Tetuan 

Aquesta és la primera parada que es realitza a la ciutat de Barcelona, al ser una línia 

interurbana la funció de captació d’usuaris les realitza als municipis d’origen, així doncs només 

descàrrega passatgers els quals sigui aquesta parada el seu destí. I a la inversa en el seu 

recorregut de tornada. 

La parada té correspondència amb les línies d’autobús urbanes 6, 19, 50, 51, 55. Línia 2 del 

metro, Bicing i es troba a 500 metres de l’estació d’autobusos del Nord i estació de Rodalies 

d’arc de Triomf. 

 

 

Figura 54. Connexions amb altres modes de transport a la parada de Tetuan 
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-Ronda universitat 

Parada final del recorregut de Vilassar de Dalt –Barcelona. En aquesta parada baixen els 

passatger que no ho han fet a l’anterior, l’autobús fa una petita parada tècnica, i torna a 

carregar usuaris per a realitzar el trajecte Barcelona – Vilassar de Dalt. 

Aquesta parada es la més cèntrica, a pocs metres de plaça Catalunya. Així dons també es de les 

millors comunicades tenint correspondència amb metro, FCG, autobusos urbans, Bicing. 

 

Figura 55. Connexió amb la xarxa d’autobusos des de Rda Universitat 

 

Figura 56. Connexió amb la xarxa de metros des de Rda. Universitat 

3.5 C3/4 (Vilassar de Dalt-Premià de Mar-Barcelona) 

La línia C3/4 es la unió de les anteriorment mencionades C3 i C4. Es a dir es fusionen i una 

mateixa línia presta servei als municipis de Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Premià de Mar. 

Així doncs es sumen les parades de les dues línies que es desenvolupen consecutivament 

arribant a un total de 12 parades, i 25 expedicions diàries cap a Barcelona. Envers a les 4 

expedicions diàries que tenien en conjunt la C3 i la C4. 
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Figura 57. Detall del recorregut de la C3/4 

 

Figura 58. Recorregut urbà de la línia C3/4 amb els seus radis d’inferencia 
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Aquest recorregut té una distancia aproximada de 29Km i que segons els horaris el temps 

teòric del recorregut es de 30min.  

El qual no és correcte, ja que s’ha pogut comprovar mentre es realitzava l’aforament de la línia 

que el temps d’anada cap a Barcelona té una durada mitja d’uns 50-55 minuts. Superant en 

25minuts els temps que ells donen com a referencia en els horaris. És d’aquesta manera com 

s’acumulen endarreriments dels horaris e incompliment d’aquests, els quals deriven en mal 

estar dels usuaris i conseqüentment en queixes. 

 

Figura 59. Recorregut de la línia C3/4 
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Figura 60. Horari (en negre) de les expedicions la línia C3/4 

 

3.6 Antecedents. 

Tota la informació que és té ha sigut esbrinada, deduïda arrel dels viatges realitzats i del 

desglossament dels horaris. No ha sigut facilitada ni donada per cap entitat oficial ni operador 

d’aquesta. Així doncs en alguns petits aspectes poden haver petites variacions, però serien 

ínfimes no afectant al resultat final. 

En el mateix estudi hem englobat les línies C3/4 i la C6, aquestes tres línies conjuntament 

acumulen en un dia laboral un total de 33 expedicions. Sent la primera d’anada a Barcelona a 

les 6:30 i l’última de retorn al Maresme des de Barcelona a les 22:00h amb un total de 12 

parades al llarg de tot el seu recorregut i una distancia total de 1872Km per dia laboral. 

Per tal de saber tots els recursos invertits s’ha hagut de desglossar tots els viatges realitzats 

obtenint de manera molt gràfica i visual la distribució d’aquestes. Així doncs com a resultat de 

tal acció hem obtingut la següent taula horària. 
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  Bus 1   Bus 2   Reforç 1 

        C6   C4   C3 
 

Figura 61. Distribució horària dels recursos de les línies C3/4 i C6 

6:14:24

8:38:24

11:02:24

13:26:24

15:50:24

18:14:24

20:38:24

Distribució horaria C3/4 i C6 
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Un cop amb la taula al davant i atribuint colors a cada horari és fàcil descobrir quins son els 

recursos emprats per al servei. De color Groc i Magenta tenim dos autobusos que fan la funció 

de llançadora al llarg de tot el dia i les quals requeriran de mínim dos operaris per autobús per 

executar-les. 

Per la resta s’observa que son reforços puntuals a les hores punta del servei. En Blau cel esta la 

línia C6 que destina un autobús al mati i un altre a la tarda, amb el corresponent conductor. En 

Taronja el reforç que te la C3/4 al mati i tarda amb el corresponent conductor. En verd i 

vermell les expedicions directes que surten de Vilassar de dalt i Premià de mar amb els seus 

corresponents conductors. 

Horari de sortida Vilassat de dalt 

6:30:00 7:10:00 8:30:00 10:30:00 13:30:00 16:30:00 17:45:00 19:05:00 21:00:00 

6:40:00 8:00:00 9:00:00 11:00:00 14:15:00 17:00:00 18:00:00 19:30:00   

6:50:00 8:30:00 9:30:00 12:00:00 15:00:00 17:15:00 18:30:00 19:45:00   

6:50:00 8:30:00 10:00:00 12:45:00 15:45:00 17:30:00 19:00:00 20:30:00   

Hores sortides Barcelona 

7:30:00 8:30:00 9:30:00 11:30:00 14:30:00 17:30:00 18:45:00 20:00:00 22:00:00 

7:40:00 9:00:00 10:00:00 12:15:00 15:15:00 18:00:00 19:00:00 20:30:00 
 

7:40:00 9:20:00 10:30:00 13:00:00 16:00:00 18:15:00 19:30:00 20:45:00 
 

8:00:00 9:30:00 11:00:00 13:45:00 16:45:00 18:30:00 19:45:00 21:30:00 
 

Figura 62. Distribució horària i d’autobusos destinats per línia i horari 

Ara amb tota aquesta informació podem dir que partim de la següent base per al 

dimensionament de les noves propostes per al servei d’autobusos; 

 

Figura 63. Taula de recursos destinats per a la C3/4 i C6 

12

1218Km

24360Km

45min

45min

50-55min

6:30

22:30

OFERTA ACTUAL C3/4 + C6

411,840Km

Temps de trajecte 50-55min

Primera expedició 6:30 (Vilassar-BCN)

Ultima expedició 22:30 (BCN-Vilassar)

dia laboral festiu i caps de setmana

10

2

2

12

580Km

52,896Km

1h15min

1h15min

50-55min

8:15:00

22:30

Nº de parades 12

Total KM (dia)

Total KM (anual)

1872Km

Frequiencia Hora punta 10-40min

Frequencia hores vall 45min-1h 15min

Nº d'expedicions 33

Nº Conducors 11

Nº de Busos 6

agost

21

2

2
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Per tenir una orientació del cost econòmic que suposa un servei com aquest s’ha realitzat una 

simulació mitjançant el programa ACOTRAVI el qual es pot descarregar gratuïtament de la 

pàgina del Ministerio de Fomento. S’han introduït els inputs que tenim de les línies i s’han 

mantingut paràmetres estàndard (anys d’amortització, combustible, etc...) i que finalment ens 

ha donat com a resultat un valor d’1.03€/km. Basarem aquest paràmetre com a referencia per 

la quantificació monetària de les línies, ja que per al dimensionament al no tenir més 

informació ens basarem en la quantitat de kilòmetres dia/laboral. 

 

Total Km anual 489096Km 

Cost explotació (ACOTRAVI) 1,03€/Km 

Cost total anual 503.769 € 
Figura 64. Cost anual de l’explotació 

 

 

3.7 Incidències 

Durant el període de captació de dades es van detectar un algunes incidències que succeïen a 

les diferent línies i que esmentem a continuació. 

-La primera detectada és a la línia C6, a tots els horaris penjats a la parada donen lloc a error, 

ja que s’ha aprofitat el gràfic del recorregut de la línia C3/4 però aquest no s’ha rectificat sino 

que se li ha afegit el tram corresponent de la C6. 

 

Figura 65. Recorregut de la línia C6 (Cabrils) amb els trams de la C3/4 de Vilassar i Premià 

-El segon error detectat ha estat també a la línia C6, aquest és un simple error ortogràfic però 

que es repeteix en la totalitat de la seva existència. El qual fa referencia a la parada de Can 

Bergay, on als horaris apareix escrit amb “ny”. 
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Figura 66. Horari oficial de l’autobús i senyalització col•locada a Cabrils pel propi Ajuntament 

-La tercera incidència s’ubica a la línia C3/4 a la parada de Premià de Mar Doctor Ferran. 

Aquesta com ja s’ha esmentat esta ubicada en una rotonda, dificultat la pujada i baixada dels 

usuaris, però al mateix temps l’autobús actua de tap bloquejant la circulació a la rotonda i per 

altre banda tallen el pas a una incorporació  

 

Figura 67. Bloqueig d’un vehicle per part de l’autobús i percepció de la distancia a la parada 

-La quarta incidència, trobada a Barcelona, és una de caràcter organitzatiu de la logística. A la 

parada de Rda. Universitat hi conflueixen no només les línies C3/4 i C6, sino moltes més línies 

interurbanes que connecten amb Barcelona. Això fa que a les hores puntes es trobin en un 

mateix punt varis autobusos interurbans els quals son de grans dimensions, col·lapsant les 

parades, aparcant els autobusos en doble fila, fora de la parada destinada. Això fa que molts 

usuaris si desconeixen la situació perdin l’autobús o que persones amb mobilitat reduïda 

tinguin un difícil accés. 

    

Figura 68.. Problemàtica de col•lapse a la parada de rda. Universitat 
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3.8 Alternatives 

Els residents en els municipis d’estudi no només tenen una manera de fer el desplaçament cap 

a Barcelona, en aquest apartat explicarem quines alternatives hi ha per cada municipi i quins 

costos econòmics i socials tenen per als usuaris. 

3.8.1 Alteratives de transport per Cabrils 

Si es volgués realitzar el mateix trajecte de Cabrils-Barcelona amb els transports públics 

existents, s’hauria de recórrer a la línia C12 que uneix Cabrils amb Vilassar de Mar. Un cop a 

Vilassar de Mar enllaçar amb els Rodalies direcció Barcelona o amb l’autobús C10 que 

connecta per la NII amb Barcelona (metro La Pau). 

 

Figura 69. Recorregut de les línies C12 i C6 

Els costos d’aquest viatge a efectes és el mateix que el de la C6, si es fa servir un abonament 

del sistema tarifari integrat. En el cas contrari s’haurà d’abonar el bitllet senzill de l’autobús 

que son 2.15€ més el bitllet senzill del Rodalies que és de 3.40€, donant en total un cost de 

5,55€ per trajecte. En el cas de Bus (C12)+Bus (C10) el cost total del viatge seria de 5.15€ 

No tan sols es el cost econòmic del trajecte, sino també el cost en temps que aquest trajecte 

triga en completar-se. La primera part del recorregut te una durada aproximada de 20min, 

mentre que la segona depèn de la parada de tren a la que es baixi. La més popera a Tetuan es 

Arc de Triomf a la qual en tren des de Vilassar de Mar es triga 35min, i la més propera a Rda. 

Universitat es Plaça Catalunya el qual el recorregut des de Vilassar de Mar es completa en 

37min. Així doncs el temps teòric aproximat per trajecte son uns 55-57minuts. Sense tenir en 

compte els transbordaments corresponents. En el cas de Bus (C12)+Bus (C10) el cost total del 

viatge en temps seria de 1hora 15min 
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En el cas que s’optés pel transport privat, aquest tan sols en despeses directes te un cost 

aproximat de 2.5€ per trajecte i un temps de viatge estimat de 40 minuts. (no s’inclou en el 

preu despeses indirectes com, peatges, aparcament, etc...) 

  C6 C12+Rodalies C12+C10 (per N-II) Vehicle privat 

transbords 0 1 1 0 

temps de trajecte 40min 55-57min 1h15min 40min 

cost del trajecte 
(T10-billet senzill) 

1,96€ - 2,10€ 1,96€-5,55€ 1,96€-5,55€ 2,50€* 

     *el preu només inclou gastos directes 
Figura 70. Taula comparativa de les alternatives per a Cabrils 

3.8.2 Alteratives de transport per Vilassar de Dalt 

Si es volgués realitzar el mateix trajecte de Vilassar de Dalt-Barcelona amb els transports 

públics existents, s’hauria de recórrer a la línia C30 que uneix Vilassar de dalt-Mataró. Aquesta 

te un llarg recorregut el qual transita per Premià de Mar amb parada a l’estació de Rodalies la 

qual connecta amb el tren fins a Barcelona, o amb l’autobús C10 que connecta per la NII amb 

Barcelona (metro La Pau). 

 

Figura 71. Recorregut de la línia C30 

Els costos d’aquest viatge a efectes és el mateix que el de la C3/4, si es fa servir un abonament 

del sistema tarifari integrat. En el cas contrari s’haurà d’abonar el bitllet senzill de l’autobús 

que son 2.15€ més el bitllet senzill del Rodalies que és de 3.40€, donant en total un cost de 

5,55€ per trajecte. En el cas de Bus (C30)+Bus (C10) el cost total del viatge seria de 5.15€ 

No tan sols es el cost econòmic del trajecte, sino també el cost en temps que aquest trajecte 

triga en completar-se. La primera part del recorregut te una durada aproximada de 15min, 

mentre que la segona depèn de la parada de tren a la que es baixi. La més popera a Tetuan es 

Arc de Triomf a la qual en tren des de Premià de Mar es triga 30min, i la més propera a Rda. 
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Universitat es Plaça Catalunya el qual el recorregut des de Premià de Mar es completa en 

32min. Així doncs el temps teòric aproximat per trajecte son uns 47-50minuts. Sense tenir en 

compte els transbordaments corresponents. En el cas de Bus (C30)+Bus (C10) el cost total del 

viatge en temps seria de 1hora 05min 

En el cas que s’optés pel transport privat, aquest tan sols en despeses directes te un cost 

aproximat de 2.5€ per trajecte i un temps de viatge estimat de 35 minuts. (no s’inclou en el 

preu despeses indirectes com, peatges, aparcament, etc...) 

  C3/4 C30+Rodalies C30+C10 (per N-II) Vehicle privat 

transbords 0 1 1 0 

temps de trajecte 40min 47-50min 1h05min 35min 

cost del trajecte 
(T10-billet senzill) 

1,96€ - 2,10€ 1,96€-5,55€ 1,96€-5,55€ 2,50€* 

     *el preu només inclou gastos directes 
Figura 72. Taula resum de les alternatives per Vilassar de Dalt 

 

3.8.3 Alteratives de transport per Premià de Dalt 

Si es volgués realitzar el mateix trajecte de Premià de Dalt-Barcelona amb els transports 

públics existents, s’hauria de recórrer a la línia C14 que uneix Premià de Dalt amb Premià de 

Mar la qual te connexió amb l’estació de Rodalies cap a Barcelona, o amb l’autobús C10 que 

connecta per la NII amb Barcelona (metro La Pau). 

 

Figura 73. Recorregut de la línia C14 
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Els costos d’aquest viatge a efectes és el mateix que el de la C3/4, si es fa servir un abonament 

del sistema tarifari integrat. En el cas contrari s’haurà d’abonar el bitllet senzill de l’autobús 

que son 2.15€ més el bitllet senzill del Rodalies que és de 3.40€, donant en total un cost de 

5,55€ per trajecte. En el cas de Bus (C14)+Bus (C10) el cost total del viatge seria de 5.15€ 

No tan sols es el cost econòmic del trajecte, sino també el cost en temps que aquest trajecte 

triga en completar-se. La primera part del recorregut te una durada aproximada de 20min, 

mentre que la segona depèn de la parada de tren a la que es baixi. La més popera a Tetuan es 

Arc de Triomf a la qual en tren des de Premià de Mar es triga 30min, i la més propera a Rda. 

Universitat es Plaça Catalunya el qual el recorregut des de Premià de Mar es completa en 

32min. Així doncs el temps teòric aproximat per trajecte son uns 45-47minuts. Sense tenir en 

compte els transbordaments corresponents. En el cas de Bus (C14)+Bus (C10) el cost total del 

viatge en temps seria de 1hora 10min 

En el cas que s’optés pel transport privat, aquest tan sols en despeses directes te un cost 

aproximat de 2.5€ per trajecte i un temps de viatge estimat de 35 minuts. (no s’inclou en el 

preu despeses indirectes com, peatges, aparcament, etc...) 

  C3/4 C14+Rodalies C14+C10 (per N-II) Vehicle privat 

transbords 0 1 1 0 

temps de trajecte 40min 45-47min 1h05min 35min 

cost del trajecte 
(T10-billet senzill) 

1,96€ - 2,10€ 1,96€-5,55€ 1,96€-5,55€ 2,50€* 

     *el preu només inclou gastos directes 
Figura 74. Taula resum de les alternatives de Premià de Dalt 
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3.8.4 Alteratives de transport per Premià de Mar 

Si es volgués realitzar el mateix trajecte de Premià de Mar-Barcelona amb els transports 

públics existents, Premià de Mar compta amb dos alternatives, autobús o rodalies. 

 

Figura 75. Recorregut de la línia C10 i les seves correspondències 

Els costos d’aquest viatge a efectes és el mateix que el de la C3/4, si es fa servir un abonament 

del sistema tarifari integrat. En el cas contrari s’haurà d’abonar el bitllet senzill del Rodalies 

que és de 3.40€, o el de l’autobús (C10) que es de 3.00€ 

No tan sols es el cost econòmic del trajecte, sino també el cost en temps que aquest trajecte 

triga en completar-se. La parada de tren més popera a Tetuan es Arc de Triomf a la qual en 

tren des de Premià de Mar es triga 30min, i la més propera a Rda. Universitat es Plaça 

Catalunya el qual el recorregut des de Premià de Mar es completa en 32min. Així doncs el 

temps teòric aproximat per trajecte son uns 30-32minuts. Sense tenir en compte els 

transbordaments corresponents. O en el cas que s’optés per la línia d’autobús es trigaria 

50min 

En el cas que s’optés pel transport privat, aquest tan sols en despeses directes te un cost 

aproximat de 2.5€ per trajecte i un temps de viatge estimat de 35 minuts. (no s’inclou en el 

preu despeses indirectes com, peatges, aparcament, etc...) 

  C3/4 Rodalies C10 (per N-II) Vehicle privat 

transbords 0 0 0 0 

temps de trajecte 40min 30-32min 50min 35min 

cost del trajecte 
(T10-billet senzill) 

1,96€ - 2,10€ 1,96€-3.40€ 1,96€-3.00€ 2,50€* 

     *el preu només inclou gastos directes 
Figura 76. Taula resum de les alternatives de Premià de Mar 
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4. ANALISI DE LA DEMANDA 

Després de la captació d’informació aquesta s’ha processat obtenint uns resultats sobre l’ús de 

la línia el qual ens dona una orientació de quina és la tendència que els usuaris segueixen per 

així posteriorment poder redactar unes propostes noves de serveis que s’adaptin millor a 

aquestes tendències dels usuaris. 

4.1 Resultats de l’enquesta de mobilitat 

A bord de l’autobús es va realitzar una petita i concisa enquesta de mobilitat sobre 

aproximadament un 20% dels usuaris de la línia. Que considerem suficient com a mostra 

representativa per poder treure conclusions sobre la tendència dels usuaris de la línia. 

4.1.1 Rangs d’edat 

Volíem saber qui feia servir la línia, per saber si aquesta era utilitzada per un públic en concret. 

En resposta a la pregunta del rang d’edat em obtingut la següent informació. 

 

Figura 77. Distribució per edats dels usuaris de la línia C3/4 

Com es pot observar al gràfic, la distribució dels viatger d’aquesta línia es bastant homogènia.  

Es desmarquen dos puntes d’edat. La primera dels 15-25 anys pertany al grup d’edats que es 

desplacen a Barcelona per motius principalment acadèmics, aquest representen un 20% del 

volum total d’usuaris. El segon grup que es desmarca es el del rang d’edat de 35-45 anys, 

aquest grup esta en el perfil òptim de producció laboral, sent aquest el motiu del seu 

desplaçament, anar a la feina i que es xifra en un 24% del volum total d’usuaris.  

Els grups d’edat de 25 a 35 i de 45 a 55 tenen pràcticament el mateix volum d’usuaris diaris, 

aproximadament un 17%, aquest sembla que siguin un rang d’edat de transició del grup de 35 

a 45 ja que aquest es el màxim entre els dos grups anteriorment esmentats. 

Els extrems d’edats menors de 15 anys i majors de 65anys, representen un percentatge molt 

baix d’usuaris diaris de la línia, sent els menors de 15 anys pràcticament nul i els major de 65 

arriben aproximadament al 4% del volum total d’usuaris diaris. 
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4.1.2 Motius del desplaçament 

Volíem saber quin tipus de desplaçament feien els usuaris per així poder adaptar millor les 

propostes a la demanda, en resposta a la pregunta motiu de desplaçament hem obtingut la 

següent informació. 

 

Figura 78. Distribució dels motius del desplaçament 

Com observem en el gràfic anterior aquest reflecteix els motius del desplaçament. Els resultats 

son evidents ja que la majoria de desplaçament son per motius obligats, com feina, estudis, 

etc... fins arribar aproximadament al 95% dels usuaris diaris totals. Mentre que la resta de 

desplaçament aproximadament el 5% son per motius de lleure. 

4.1.3 Ús de la Línia 

Volíem saber quin tipus d’ús els usuaris donaven a la línia i en resposta a la pregunta hem 

obtingut la següent informació; 

 

Figura 79. Distribució de l’ús de la línia 
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Tal i com es mostra en el gràfic, els usuaris que fan servir la línia d’una manera regular 

representen el 75% del volum total d’usuaris diaris de la línia, mentre que el 25% restant 

d’usuaris fan un ús puntual d’aquesta. 

4.1.4 Modalitat 

Una dada important era saber com els usuaris arribaven o marxaven de les parades 

d’origen/destí, en resposta a aquesta hem obtingut la següent informació: 

-Modalitat al Maresme 

 

Figura 80. Distribució de la modalitat al Maresme. 

En el gràfic anterior podem veure la tendència per la que opten els usuaris per apropar-se a les 

diferents parades dels municipis del maresme de la C3/4. Les quals bàsicament son dues, a peu 

i en vehicle privat (cotxe/moto). 

Com a tendència majoritària esta el desplaçament a peu a les parades, que representen 

aproximadament el 82% del total. I el 18% restant es realitza en vehicle privat. 
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-Modalitat a Barcelona 

 

Figura 81. Distribució de la modalitat a Barcelona. 

A Barcelona, les opcions per desplaçar-se son més amplies. S’han tingut en compte bàsicament 

les connexions que tenen a Barcelona les dues parades de la línia, que son; Bus, Bici, Vehicle 

privat, Metro i a Peu. 

Quina té més captació d’usuaris és el metro de Barcelona, a pesar de ser un mode de transport 

rígid aquest es fiable, regular i ràpid. Representa un total del 38% de desplaçament diaris dels 

usuaris de la línia. 

El segon amb més captació son els desplaçament a peu, aquest te certa lògica ja que les dues 

parades estan localitzades en ubicacions molt cèntriques, així doncs tenen captació de 

proximitat. Aquest mode de desplaçament representa un 34% del global. 

Seguidament és el desplaçament amb autobús qui capta més usuaris. Aquest representa 

aproximadament el 25% del total d’usuaris diari. 

Gairebé de manera residual tenim els desplaçaments en bicicleta (2%) i el transport privat 

(3%), en conjunt global sumen un 5% del total d’usuaris diaris. 

4.1.5 Origen/destí 

Volíem saber d’on i cap a on anaven els usuaris per així entendre bé com és la mobilitat, la qual 

ens ha donat una informació molt valuosa que s’ha pogut plasmar d’una forma molt gràfica. 
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Figura 82. Gradient de captació d’usuaris a la C3/4 a Vilassar de dalt, Premià de Dalt i Premià de Mar 
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Figura 83. Punts de captació d’usuaris a la C3/4 a Vilassar de dalt, Premià de Dalt i Premià de Mar 
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Figura 84. Gradient de captació d’usuaris de la C3/4 a la ciutat de Barcelona 
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Figura 85.Punts de captació d’usuaris de la C3/4 a la ciutat de Barcelona 
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4.1.6 Nivell de satisfacció 

Una part important es saber quina es la satisfacció que els usuaris tenen amb el servi prestat, 

aquest ha sigut preguntat, recollit i mostrat a continuació; 

 

Figura 86. Distribució del nivell de satisfacció dels usuaris. 

El gràfic mostra en nivell de satisfacció dels usuaris de la línia, aquest esta dividit en cinc nivells 

de satisfacció, sent molt baix l’escala amb pitjor qualificació, baix, regular, bo i molt bo l’escala 

més alta de satisfacció. 

Així doncs l’opinió dels usuaris es distribueix en; Molt baix 3%, Baix 8%, Regular 30%, Bo 49%, 

Molt bo 10%. 

L’opino dels usuaris es basa en la seva subjectivitat, ja que com detallem a continuació 

mostrem el desencant dels usuaris i que mostren certa disconformitat amb els resultats 

obtinguts. Podem suposar que també valoren el servei en referencia a les alternatives de 

viatge que tenen, ja que de l’oferta que tenen a aquesta sol ser molt més costosa en temps o 

diners.
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4.1.7 Opinió 

Dins de l’enquesta de mobilitat hi havia un apartat on es donava un espai per la lliure opinió 

i/o aportació de noves idees o suggeriments per a la millora del servei de manera anònima. 

Totes aquestes han sigut recollides i es mostren en essència a continuació: 

Segregació de la C3/4 29 

Millora de la puntualitat 23 

Més freqüència a hores punta 22 

Usuaris de peu durant el trajecte 18 

Busos directes 18 

Horari de cap de setmana 11 

Més autobusos a la C6 11 

Més busos 9 

Suport amb plataformes digitals 8 

Més freqüència en hores vall 7 

Manca de cinturo de seguretat 4 

Nova parada a Glòries 4 

Ampliar horari nit vila-bcn 4 

Estat dels autobusos 3 

Conductors (reciclatge) 3 

WIFI 2 

Climatització de l'autobús 2 

No reduir servei a l'agost 2 

Ampliar horari nit bcn-vila 2 

Estructuració per pujar al bus 2 

HUB 1 

Reforç dies especials st. Jordi, vagues de rodalies 1 

Falta d'informació 1 

Col·lapse a Rda. Universitat 1 

Unir amb Rodalies 1 

bus nit + horari 1 

Connectar amb Sants 1 

Atenció al client 1 

Millora de la C30 1 
Figura 87. Recull de les opinions dels usuaris 

Aquest és l’extracte que s’ha obtingui de l’enquesta de mobilitat, esmentar que, un usuari 

podia tenir varies opinions o be cap. Per això el nombre total no coincideix amb el numero 

d’enquestes realitzades. 
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4.2 Resultats de l’aforament C6 

Juntament amb l’enquesta de mobilitat s’ha realitzat un aforament dels usuaris que fan servir 

l’autobús. Així doncs s’ha dut a terme un recompte exhaustiu a cada expedició que la línia té 

programada, donant-nos com a resultat la distribució en volum que al llarg de les expedicions 

diàries aquesta té. 

4.2.1 Volum de càrrega C6 

Després de realitzar un aforament en cada una de les expedicions que la línia C6 te, Aquest ha 

donat com a resultat la següent taula; 

 

Figura 88. Resultats globals dels aforaments realitzats a la C6 

Així doncs observem que el total d’usuaris que van cap a Barcelona en les diferents 

expedicions es de 130 persones. D’aquestes 130, 42 (32%) ho fan a Cabrils i 89 (68%) ho fan a 

Vilassar de Dalt. 

Dels usuaris que retornen de Barcelona, aquest sumen un total de 55 en totes les expedicions 

que la línia te al dia. D’aquests 55, 18 (32%) baixa a Cabrils i 37 (68%) baixen a Vilassar de dalt. 

Amb aquest números sabem llavors que la línia C6 mou diàriament aproximadament 

185persones, i com que aquesta no té expedicions de cap de setmana, podem calcular i dir 

que setmanalment mou a uns 925 usuaris, al mes serien uns 3.700 usuaris i anualment vora a 

45.000 usuaris. 

4.2.2 Distribució del volum de càrrega 

A part de poder quantificar el volum de càrrega de la línia, també podem saber detalladament 

com s’ha realitzat la distribució de càrrega, atribuint valors de pujades i baixades a les parades 

d’autobusos aforades. Obtenint resultats visuals mitjançant gràfics i que ens podran permetre 

comparar i treure conclusions sobre l’ús i tendència d’aquesta. 

-Trajecte anada a Barcelona 

Es recullen i quantifiquen el nombre de persones que hi pugen a l’autobús per cada parada en 

direcció Barcelona. Donant-nos com a resultat; 

puja baixa % baixa puja %

CAP 10 7,6 5 9,1

Can Bergay 3 2,3 0 0,0

Pont Vela 11 8,4 5 9,1

Cabrils 2 14 10,7 8 14,5

bell raco 4 3,1 32,1 42 0 0,0 32,7 18

ramon i cajal 1 0,8 1 1,8

st. Sebastia 16 12,2 3 5,5

targa 41 31,3 10 18,2

bufala 16 12,2 5 9,1

sorli 15 11,5 67,9 89 18 32,7 67,3 37,0

tetuan 57 43,8 15 27,3

universitat 73 56,2 40 72,7
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Figura 89. Recull del total diari de pujades per parada de la línia C6 

En el gràfic anterior es mostra el total de pujades diàries que es realitza a la línia C6 direcció 

cap a Barcelona. En aquest es compara amb la densitat de població que té cada parada dins 

del seu radi d’inferència, en el qual es pot observar que la tendència d’ús de la línia va en 

correlació a la densitat de població ja que ambdues gràfiques son pràcticament paral·leles. 

Aquest patró no es segueix en l’última parada del recorregut, aquesta té una peculiaritat 

respecte al resta de les parades. Els usuaris es desplacen amb transport privat fins aquesta (ja 

que és última parada d’anada i la primera de tornada amb espai per estacionar el cotxe) 

“alterant” així la relació pujades/densitat de població. 

 

 

Figura 90. Distribució de les baixades a la ciutat de Barcelona de la C6 

El Gràfic anterior mostra com correlativament, Primer la parada de Tetuan i posteriorment la 

de Rda. Universitat la tendència dels usuaris en els desplaçaments. A la primera parada, que es 

0

10

20

30

40

50

60

Pujades d'anada a Barcelona 

Pujades

Desnsitat de població
(Hab/ha)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

Baixades a Barcelona 

tetuan

universitat



Anàlisi i proposta de millora sobre les línies d’autobús interurbanes C3/4 i C6 

Víctor Lirio San José – E.T.S.E.C.C.P.B- Febrer 2017 

 

73 
 

Tetuan hi baixen diàriament aproximadament el 44% dels usuaris, i a la segona i última parada 

hi baixen el restant que es del 56%, 

 

 

Figura 91. Distribució de les pujades d’anada a Barcelona per expedició i parades de la C6 

El gràfic anterior mostra la quantitat d’usuaris que pugen per parada i expedició en un dia 

d’anada a Barcelona. La tendència que reflecteixen es la que s’ha comprovat anteriorment, 

que als llocs amb més densitat de població dins de l’àrea d’inferència es on més usuaris pugen. 

També s’observa que és més multitudinària les expedicions d’anada al mati que les del vespre. 

 

 

Figura 92. Distribució acumulada de les anades diàries a Barcelona de la C6 

Aquest gràfic mostra les pujades acumulades que es realitzen diàriament a cada parada de la 

línia, sabent d’aquesta manera quina es l’ocupació total del autobús en cada expedició. 
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Gràficament es pot veure que les dues expedicions matinals estan per sobre de la capacitat de 

l’autobús, amb el que el trajecte s’efectuarà amb una velocitat sempre inferior per llei a 

80Km/h, tenint en compte la perillositat que comporta el transport de viatger en via 

interurbana dempeus, i la conseqüent demora que aquesta velocitat comporta, que es 

aproximadament de 3minuts. 

 

-Trajecte de tornada a Cabrils 

Es recullen i quantifiquen el nombre de persones que baixen de l’autobús per cada parada en 

direcció Cabrils. Donant-nos com a resultat; 

 

Figura 93. Recull del total diari de baixades per parada de la línia C6 

En el gràfic anterior es mostra el total de baixades diàries que es realitza a la línia C6 direcció 

de tronada cap a Cabrils. En aquest es compara amb la densitat de població que té cada 

parada dins del seu radi d’inferència, en el qual es pot observar que la tendència d’ús de la 

línia va en correlació a la densitat de població ja que ambdues gràfiques son pràcticament 

paral·leles. Aquest patró no es segueix i manté la tendència que es veia en l’apartat anterior en 

l’última parada del recorregut, aquesta te una peculiaritat respecte al resta de les parades. Els 

usuaris es desplacen amb transport privat fins aquesta (ja que es ultima parada d’anada i la 

primera de tornada amb espai per estacionar el cotxe) “alterant” així la relació 

pujades/densitat de població.  
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Figura 94. Distribució de les pujades a la ciutat de Barcelona direcció Cabrils de la línia C6 

El gràfic anterior mostra la quantitat de gent que puja a les parades d’origen de Barcelona per 

tornar a Cabrils. Essent la de Rda. Universitat la primera i la de plaça Tetuan la segona, 

aquestes tenen una distribució de càrrega diària aproximadament del 73% i del 27% 

respectivament 

 

 

Figura 95. Distribució de les baixades direcció Cabrils per expedició i parades de la C6 

El gràfic anterior mostra la quantitat d’usuaris que baixen per parada i expedició en un dia a la 

tornada cap a Cabrils. La tendència que reflecteixen és la que s’ha comprovat anteriorment, 

que als llocs amb més densitat de població dins de l’àrea d’inferència es on més usuaris baixen. 

També s’observa que és més multitudinària les expedicions detonada que les d’anada. 
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S’aprecia en aquest gràfic que segueix la tendència de les anteriors anades, amb la parada de 

la carretera a Premià a Vilassar de Dalt, que és on més gent baixa i on la densitat de població 

dins del radi influencia es la mes baixa. 

 

 

Figura 96. Distribució acumulada de les tonades diàries a Cabrils 

Aquest gràfic mostra les tornades acumulades que es realitzen diàriament a cada parada de la 

línia, sabent d’aquesta manera quina és l’ocupació total del autobús en cada expedició i en 

cada parada. Gràficament es pot veure que les dues expedicions de tornada a la tarda son les 

mes concorregudes, encara i així aquestes pràcticament estan al 50% de la capacitat del 

autobús. 
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-Balanç 

En conjunt tenim el total d’usuaris que pugen per anar a Barcelona, i el total d’usuaris que 

pugen per tornar a Cabrils. Amb aquestes xifres podem fer un balanç global i percebre quina es 

l’evolució de viatgers que la línia suporta al llarg d’un dia. 

 

Figura 97. Balanç total d’anades i tornades a Barcelona de la línia C6 

Aquest gràfic mostra la evolució dels desplaçament al llarg del dia mitjançant les expedicions 

que la ruta té. Es pot veure que a primera hora amb les dues expedicions del mati son las més 

concorries, tenint una distribució aproximadament del 92% d’anada a Barcelona i el 8% 

d’anades cap a Cabrils, amb un volum de carga per aquest horari de 55 usuaris. 

Al vespre aquesta tendència s’hauria de revertir, ja que la lògica es que les mateixes persones 

que van son les que tornen, però això no es així. A les expedicions de la tarda si que es 

reverteix la tendència, però no amb el mateix volum d’usuaris ni distribució. Per la tarda les 

expedicions de tornada a Cabrils representen un 80% mentre que les anades a Barcelona son 

del 20% amb un volum global d’usuaris aproximat de 25 usuaris. 
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4.3 Resultats de l’aforament C3/4 

Juntament amb l’enquesta de mobilitat s’ha realitzat un aforament dels usuaris que fan servir 

l’autobús. Així doncs s’ha dut a terme un recompte exhaustiu a cada expedició que la línia te 

programada, donant-nos com a resultat la distribució en volum que al llarg de les expedicions 

diàries te aquesta. 

4.3.1 Volum de càrrega 

Després de realitzar un aforament en cada una de les expedicions que la línia C3/4 te, Aquest 

ha donat com a resultat la següent taula; 

 

Figura 98. Resultats globals dels aforaments realitzats a la 3/4 

Així doncs observem que el total d’usuaris per dia que van cap a Barcelona en les diferents 

expedicions es de 557 persones. D’aquestes 557, 314 el 56% ho fan al municipi de Vilassar de 

Dalt i 243el 44% ho fan als municipis de Premià de Dalt i Premià de Mar. 

Dels usuaris que retornen de Barcelona, aquest sumen un total de 608 en totes les expedicions 

que la línia te al dia. D’aquests 426, es a dir, un 75% baixa al municipi de Vilassar de Dalt i 131 

el 25% restant ho fan al municipi de Premià de Dalt i Premià de Mar. 

Amb aquest números sabem llavors que la línia C3/4 al dia mou aproximadament 1165 

persones, podem extrapolar la informació obtinguda i dir que setmanalment mou a uns 6000 

usuaris, al mes serien uns 24000 usuaris i anualment vora a 280000 usuaris. 

 

4.3.2 Distribució del volum de càrrega 

A part de poder quantificar el volum de càrrega de la línia, també podem saber detalladament 

com s’ha realitzat la distribució de càrrega, atribuint valors de pujades i baixades a les parades 

d’autobusos aforades. Obtenint resultats visuals mitjançant gràfics i que ens podran permetre 

comparar i treure conclusions sobre l’ús i tendència d’aquesta. 

-Trajecte anada a Barcelona 

puja baixa % baixa puja %

Can Banus 68 12,2 63 10,4

Riera Targa 114 20,5 149 24,5

Bufalà 59 10,6 78 12,9

Sorli 73 13,1 56,4 314 186 30,6 78,4 476

illa baixada 25 4,5 7 1,2

Cotet baixada 60 10,8 53 8,7

gran via 49 8,8 31 5,1

Dr. Ferran 66 11,8 35 5,8

Cotet pujada 25 4,5 0 0,0

illa Pujada 18 3,2 43,6 243 5 0,8 21,6 131,0

tetuan 215 38,6 155 25,5

universitat 342 61,4 453 74,5

557 557 607 608

TOTALS TOTALS

%  puja

a vilassar

total 

pasajeros
Baixa a 

vilassar % Total

% puja a 

premia

total 

pasajeros
Baixa a

 premia % Total

TOTAL DE PUJADES I BAXADES A LA C3/4
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Es recullen i quantifiquen el nombre de persones que hi pugen a l’autobús per cada parada en 

direcció Barcelona. Donant-nos com a resultat; 

 

 

Figura 99. Total d’usuaris que pugen per parada direcció BCN al dia de la línia C3/4 

En el gràfic anterior es mostra el total de pujades diàries que es realitza a la línia C3/4 direcció 

cap a Barcelona. En aquest és compara amb la densitat de població que te cada parada dins 

del seu radi d’inferència, en el qual es pot observar que la tendència d’ús de la línia va en 

correlació a la densitat de població. Aquesta ens mostra que la línia capta més usuària a 

Vilassar de Dalt a pesar de tenir menys densitat de població. 

També podem apreciar en el gràfic que la parada de Carretera de Premià (Sorli en el gràfic) és 

la parada amb menys densitat de població dins del radi d’inferència i la segona parada on hi 

pugen més usuaris. 

 

Figura 100. Distribució de les baixades a la ciutat de Barcelona de la línia C3/4 
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En el gràfic anterior es mostren les baixades que es realitzen a les parades a Barcelona, que 

son a plaça Tetuan i Ronda universitat aquestes tenen una distribució de 230 usuaris a Tetuan 

que representen un 40% de la expedició diària, i a Rda. Universitat hi baixa la resta que son 

360 usuaris al dia que representen el 60%. 

 

Figura 101. Total de pujades de la C3/4 per parada d’anada a Barcelona (de 6:30 a 12:45) 

 

Figura 102. Total de pujades de la C3/4 per parada d’anada a Barcelona (15:00 a21:00) 
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Els gràfics anteriors mostren la quantitat d’usuaris que pugen per parada i expedició en un dia 

d’anada a Barcelona. La tendència que reflecteixen es la que s’ha comprovat anteriorment, 

que als llocs amb més densitat de població dins de l’àrea d’inferència es on més usuaris pugen, 

així com l’excepció de la parada de la carretera de premià la qual te una alta activitat i la 

densitat de població mes baixa. 

 

 

Figura 103. Total de pujades acumulat per parades direcció Barcelona 
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En aquest gràfic podem veure la tendència que cada expedició té al llarg del dia, especialment 

hi ha quatre expedicions les quals sobrepassen la capacitat de l’autobús, que son les quatre 

primeres expedicions de la línia. Això implica que l’autobús a la velocitat màxima que pot 

arribar es de 80Km/h en vies interurbanes, afegint que aquestes expedicions son en hores 

puntes fa que la demora al destí sigui més elevada. 

Observant el gràfic podem veure que la pendent de les dos últimes parades es pràcticament 

nul·la, volent dir que no pugen usuaris en aquestes, Ja que son parades confrontats i els 

usuaris prefereixen pujar abans per així tenir plaça de seient al autobús. També es dona el cas 

de molts usuaris que pugen en aquestes son per que se´ls hi ha escapat l’autobús i pugen en el 

trajecte de tornada. 

-Trajecte tornada de Barcelona 

Es recullen i quantifiquen el nombre de persones que baixen de l’autobús per cada parada en 

direcció Vilassar/Premià. Donant-nos com a resultat; 

 

 

Figura 104. Recull del total diari de baixades per parada de la línia C3/4 

El gràfic anterior mostra la quantitat de baixades que es realitza al dia en la línia C3/4 per 

parades. Aquesta esta comparada per a tenir referencies amb la densitat de població que te 

dons del radi d’inferència. Les dades ens diuen que la parada amb mes transit d’usuaris es de 

nou la parada de carretera de premià (Sorli en el gràfic) que a l’hora te la densitat mes baixa de 

totes. S’aprecia també que el tram de Vilassar de dalt te mes volum d’usuaris, això es degut a 

que a la tornada el recorregut passa primer per Vilassar de Dalt que per Premià, fent que els 

usuaris de Premià optin per fer la tornada amb un altre mode de transport. 
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Figura 105. Total de pujades diàries de tornada al Maresme 

El gràfic anterior mostra la distribució i quantitat de gent que puja diàriament a Barcelona 

direcció cap al Maresme. Sent la parada de Rda. Universitat de un volum d’usuaris de 453 els 

quals representen el 75% del total diari, mentre que a la parada de Tetuan hi pugen 155 

usuaris que representen el 25% del volum diari de la línia.  

 

Figura 106. Total de baixades de la C3/4 per parada de 7:30 a 12:15h 
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Figura 107. Total de baixades de la C3/4 per parada de 15:15 a 22:00h 

Els gràfics anteriors mostren la distribució d’usuaris que baixen per parada en el recorregut de 

tornada al Maresme al llarg del dia. S’aprecia que les dues parades de tornada en el recorregut 

de Premià, (Cotet de pujada i Illa Fantasia de pujada) no hi ha transit d’usuaris. Un cop més, la 

parada amb més transit es la de la de carretera de premià (sorli en el gràfic). 
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-Balanç 

En conjunt tenim el total d’usuaris que pugen per anar a Barcelona, i el total d’usuaris que 

pugen per tornar al Maresme. Amb aquestes xifres podem fer un balanç global i percebre 

quina és l’evolució de viatgers que la línia suporta al llarg d’un dia. 

 

Figura 108. Balanç d’anades i tornades de la línia C3/4 

Aquest gràfic reflexa l’evolució al llarg del dia que la línia te. En color blau tenim els viatges que 

es realitzen cap a Barcelona, els quals tenen major nombre a primera hora del dia i que 

paulatinament van descendent a mesura que avança el dia. En vermell els viatges que es 

realitzen de Barcelona cap al Maresme, aquests tenen una tendència inversa als viatges 

d’anada, es a dir, al mati té poc volum de viatgers que poc a poc creix a mesura que avança el 

dia.
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5. DIAGNOSI 

Un cop exposada tota la informació obtinguda en l’estudi de mobilitat i l’aforament realitzat, 

podem treure les següents conclusions a sobre dels usuaris de les línies d’autobús C6 i C3/4; 

5.1 estudi de mobilitat 

-Els rangs d’edat son pràcticament homogenis entre els majors de 15 anys fins als menors de 

65. Dins d’aquest rang despunta una mica els rangs d’edat d’entre 15-25 anys i 35-45anys, la 

màxima diferencia que arriba a haver entre rangs d’edat es del 7%. 

En el cas de menors de 15 anys no s’ha registrat cap viatge d’aquest rang d’edat. I major de 

65anys representen un 4% del volum global de viatgers. 

-El motiu de desplaçament dels usuaris és obligat, així ho reflecteixen les dades amb un 95% 

d’aquest. 

-El principal ús de les línies es recorrent en un 75% del total, i 25% restant ús puntual. 

-Al Maresme el principal medi de transport des de/fins a les parades es a peu amb un 80% del 

total d’usuaris i el 20% restant ho fan amb vehicle privat 

A Barcelona els medis de desplaçament des de/fins a les parades es més divers, sent el més 

emprat el metro amb un 38%, seguit del desplaçaments a peu que representen el 34% i 

finalment l’autobús amb un 25% del total d’usuaris es el tercer mes emprat. 

El 3% restant dels desplaçaments se’ls repeteixen de forma equitativa la bicicleta i el transport 

privat. 

-El nivell de satisfacció dels usuaris amb el servei de la línia es el següent; Molt baix 3%, Baix 

8%, Regular 30%, Bo 49%, Molt bo 10%. 

 

5.2 C6 

A pesar de ser una línia creada per a connectar Cabrils amb Barcelona, l’ocupació i/o l’ús donat 

des de Cabrils es d’1/3, tant en els trajectes d’anada com en els de tornada. Els 2/3 de viatgers 

restants els aporta el municipi de Vilassar de Dalt. 

En el balanç de viatgers, el 70% del total diari son trajectes d’anada i el 30% de tornada. 

5.2.1 Anades 

En el trajecte d’anada les parades que capten més usuaris son les de el pont de la vela a Cabrils 

i la Riera de targa a Vilassar de dalt, aquest dos coincideixen amb els pics mes alts de densitat 

de població del respectius municipis. Com a excepció tenim la parada de la Carretera de 

Premià que a contra pronòstic registra més pujades que densitat de població té. 

A l’arribada a Barcelona els usuaris baixen pràcticament equitativament a les dues parades que 

hi ha a la ciutat. Tetuan 44% Rda Universitat 55% 
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Aquesta línia te quatre expedicions, dos d’anada al mati i dos a la tarda. D’aquestes quatre les 

dos del mati van sempre per sobre de la seva capacitat màxima, amb els inconvenients que 

això causa als usuaris. Es a dir el 50% de les expedicions d’anada estan sobresaturades. 

5.2.2 Tornades 

En els trajectes de tornada al Maresme la distribució d’usuaris varia notablement, on abans les 

baixades a la ciutat eren pràcticament 50-50 a la tornada a la parada de Rda. Universitat hi 

pugen 73% del global d’usuaris i a la tetuan la resta, el 27%.  

Al maresme, la parada amb el percentatge més alt de baixades es la de la carretera de Premià, 

amb un 33% del total diari d’usuaris. Com s’ha mencionant anteriorment els trajectes de 

tornada representen un 30% del balança global, es a dir, que els usuaris de tornada son 

inferiors als d’anada. En el cas d’aquesta parada manté el nombre d’usuaris tant a l’anada com 

a la tornada, per això té aquest elevat percentatge en el trajecte de tornada. Una altre 

informació implícita d’aquesta parada es que te una “cartera d’usuaris fixe”, això vol dir que 

per algun motiu han de pujar i baixar a la mateixa, i sent una de les parades amb mes baixa 

densitat de població fa pensar que aquest usuaris son els que fan servir el transport privat per 

arribar a les parades d’origen. 

Per al que fa a la resta de parades, encara que amb un nombre més baix d’usuaris si que 

segueix la tendència de la densitat de població de les parades corresponents. 

5.2.3 Estat de conservació 

En el municipi de Cabrils 3/8 de les parades estan dotades de marquesines mentre que la resta 

no. D’aquest 3/8 de estan dotades de marquesines 2/3 presenten desperfectes en el mobiliari. 

En el municipi de Vilassar de Dalt el 60% de les parades no tenen marquesina , el 40% restant 

sí. El total de les parades de Vilassar de Dalt presenten un bon estant de conservació, tant de 

mobiliari com de neteja. 

En el 100% de la informació donada de Cabrils conte errors gràfics i errors cal·ligràfics. 

5.3 C3/4 

Com es menciona anteriorment, la línia C3/4 ve de la fusió de la C3 i C4 que son les que donen 

servei directe a Barcelona des de Vilassar i Premià respectivament. Així doncs aquesta línia en 

el seu balanç global d’usuaris diari es aproximadament del 50-50. Sent un 52% d’usuaris 

captats en els viatges d’anada a Barcelona i el del 48% per a la tornada al Maresme. 

5.3.1 Anades 

En els trajectes d’anada els usuaris captats a Vilassar de Dalt és sensiblement superior, d’un 

56%, mentre que els usuaris captats a Premià son del 44% restant. La distribució d’usuaris que 

pugen als autobusos segueix la tendència de la densitat de població que cada parada té, a 

excepció de la parada de la carretera de Premià localitzada a Vilassar de Dalt la qual té la 

densitat de població més baixa en canvi es la segona parada amb més pujades del recorregut. 

Una altre parada que no segueix la tendència que segueix la densitat de població es la de Crta. 

Vilassar amb Gran via, aquesta segons la densitat hauria de ser la que més usuaris captes a 
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Premià de Mar i no és així, això pot ser degut a que la parada és la més cèntrica i per tant la 

més propera a l’estació de rodalies la qual possiblement pot treure-li usuaris al autobús. 

Les expedicions a l’arribada a Barcelona es reparteixen els usuaris de la següent manera, 

Tetuan 40% i Rda. Universitat 60% del volum total diari d’usuaris. 

Del total de viatges que es realitzen d’anada a Barcelona, els cinc primers del mati van per 

sobre de la capacitat que aquest té, perjudicant així la seguretat i confort dels usuaris, 

tanmateix afectant al temps final de trajecte, aproximadament de 3minuts. 

5.3.2 Tornada 

Per al que es refereix als trajectes de tornada de Barcelona al Maresme, la distribució d’usuaris 

entre municipis varia. Sent del 75% d’usuaris per al municipi de Vilassar de Dalt i de 25% 

restant per al municipi de Premià de Mar. Aquesta tendència ve a confirmar l’anteriorment 

esmentada, que l’estació de rodalies capta a usuaris d’autobús. Això es motivat també perquè 

els usuaris de Premià de Mar abans d’arribar al seu municipi han de fer el recorregut que te la 

línia per Vilassar de Dalt. Amb lo qual allarga innecessàriament el trajecte de tronada fent que 

usuaris que tenen altres alternatives puguin recórrer a aquestes. 

A Barcelona la càrrega d’usuaris també es veu alterada, ja que a la Rda. Universitat hi pugen el 

73% dels usuaris mentre a plaça Tetuan ho fa el 27% restant. 

Al maresme, de tornada de Barcelona la distribució dels usuaris a l’hora de baixar varia 

significativament 

A Premià de Mar passa del 44% al 25% d’usuaris del global, d’aquest descendeix en número 

d’usuaris per parada a excepció del barri Cotet que aquesta manté en mateix nombre d’usuaris 

a la anada que a la tornada. Encara que pertanyi a Premià de Mar aquest barri queda allunyat 

de l’estació per tant aquesta no es alternativa factible per aquest usuaris creant un nucli sòlid 

d’usuaris en aquest barri. 

Al municipi de Vilassar de Dalt hi baixen un 75% dels total d’usuaris diaris de la línia. Esmentar 

que dins de terme municipal de Vilassar de dalt la parada de la Carretera de Premià registra 

mes d’un 25% de baixades del volum global de passatgers, es a dir, que ¼ part dels usuaris que 

tornen de Barcelona baixen en aquesta. Lo qual, un cop més reforça la teoria de que els 

usuaris opten pel transport privat per accedir-hi. La resta de parades segueix la lògica de la 

densitat de població que aquestes tenen. 

5.3.3 Estat de conservació 

En el municipi de Vilassar de dalt hi ha un total de set parades de les quals dues no tenen 

marquesina. Mencionar que en aquestes l’autobús efectua parades de tornada, amb el que en 

principi l’usuari no hauria de fer cap temps d’espera en aquestes. 

L’estat de conservació d’aquest es correcte, tant de mobiliari com de neteja. 

En el municipi de Premià de mar el 100% de les parades compten amb la seva corresponent 

marquesina per a resguardar als usuaris. 
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En aquest municipi l’única parada que presenta problemes de neteja es la del barri de doctor 

Ferran, la resta estan en un estat de conservació correcte a nivell de mobiliari i neteja. 

5.4 Diagnosi dels usuaris 

Amb les diferents opinions que cada usuari té sobre el servei prestant les podem agrupar 

bàsicament en 4 apartats, que son: 

-Segregació/bus directe. És la principal queixa que es té, els usuaris de Vilassar i Premià no 

volen transitar pel municipi veí per arribar al seu destí/origen. Reclamen que almenys a les 

hores puntes cada municipi tingui el seu propi servei de bus. 

-Més autobusos. Molts usuaris troben que el nombre d’autobusos no és suficient. També es 

reclamen mes autobusos per a la C6, ja que aquest dona un servei molt pobre al municipi de 

Cabrils i que també implícitament dona servei al municipi de Vilassar de Dalt. 

-Puntualitat. Degut al càlcul teòric dels temps de viatge, aquest no s’ajusten als reals això fa 

que s’acumulin endarreriments importants. 

-Seguretat. De moltes maneres distintes els usuaris han expressat la seva preocupació amb la 

seguretat que el servei dona. Aquesta falta de seguretat es manifesta en, falta de cinturons de 

seguretat als autobusos, averies en els autobusos, conductors amb un estil de conducció 

agressiu (possiblement aquest degut al intentar quadrar horaris), organització a l’hora de pujar 

i baixar a Barcelona. 

Els usuaris també han expressat idees que, haurien de ser recollides i aplicades, ja que no 

impliquen molts costos extres i serien de gran ajuda. Aquestes son; 

-Reforç dies especials. En vagues de Rodalies, o dies especial afluència com sant Jordi. 

-Parada a les Glòries. Amb previsió de futur ja que a les Glòries s’està desenvolupant el pla 

urbanístic del 22@ i que aquest genera gran mobilitat. 

-Informació a temps real. Creació d’una app al mòbil el qual indiques en temps real on es troba 

l’autobús i quina hora prevista te d’arribada i sortida. 

 

5.5 Diagnosi generals 

Després d’analitzar totes les dades obtingudes podem determinar que el municipi més afectat 

es Vilassar de Dalt, ja que aquest aporta un gran nombre d’usuaris i les alternatives que te de 

connexió amb Barcelona son molt dolentes. 

Cabrils té una aportació d’usuaris relativament baixa, que esta coberta amb el servei que la C6 

dona. 

Premià de Dalt esta en la mateixa situació que Cabrils 

I per últim Premià de Mar, aquest com s’ha demostrat es beneficia de les alternatives que el 

municipi té i de la configuració actual de la línia d’autobús C3/4. Així doncs, majoritàriament 
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els usuaris de Premià de Mar fan servir l’autobús com a medi d’anada a Barcelona i la tornada 

la realitzen amb un altre tipus de transport. 
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6. PROPOSTES 

Amb tota la informació obtinguda i degudament processada ens dona les eines i coneixements 

suficients per dur a terme una reestructuració dels recursos invertits en aquest servei. Sent així 

l’objectiu principal d’aquest projecte, que, amb els mateixos o menys recursos destinats a per 

a aquestes línies poder fer una reorganització d’aquestes i donar millor servei als municipis de 

Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Premià de Mar.  

Molt important, cal mencionar que no s’ha tingut, a pesar de la insistència, obtenir 

col·laboració de cap mena de part de l’operador i entitats oficials que gestionen el servei. Així 

doncs per poder quantificar els medis invertits per al redimensionament de la línia s’ha hagut 

de fer de manera autònoma, degut a la falta d’informació s’han calculat les noves propostes a 

arrel dels Km’s de servei actualment donats. 

Sàpiguen llavors extraoficialment, la quantitat d’autobusos que les línies requereixen, els Km’s 

diaris laborables que realitzen i personal per l’execució del servei. Son els paràmetres base que 

disposem per poder jugar amb ells i poder crear les noves propostes. Mitjançant un programa 

informàtic (ACOTRAVI) públic disponible a la web del Ministerio de Fomento ens ha permès 

introduir la informació extraoficial de la que disposàvem per obtenir un preu per donar un 

valor econòmic al servei donat. 
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6.1 Proposta 1: Reversió de la tendència social. 

Aquesta proposta és massa extensa i complicada com per aprofundir-hi en aquest projecte, 

però es una proposta la qual s’hauria de tenir en compte com a possible solució de la mobilitat 

interurbana. 

La ciutat de Barcelona durant les darreres dècades ha sofert un canvi, tant a nivell social com 

urbanístic. El qual ha fet que part de la població resident a la ciutat es trasllades a viure a les 

corones exteriors d’aquesta, mantenint llocs de treball i activitats a la ciutat amb el que això 

genera una gran quantitat de desplaçaments diaris, i que les infraestructures i morfologia de la 

ciutat no suporten. 

Així doncs una solució possible es la reversió de la tendència actual, tornant a l’antic model 

social on es treballava i residia a la mateixa ciutat. També conegut com a ciutat Mediterranea. 

 

Figura 109. Evolució del creixement demogràfic a la ciutat de Barcelona 

6.2 Proposta 2; Limitació d’accés 

Un dels defectes d’aquestes línies sembla ser que s’ha dimensionat només sobre paper per 

complir amb uns mínims sense tenir en compte l’efectivitat de la línia. 

Unes petites modificacions que es podrien dur a terme no requereixen cap rectificació del 

recorregut ni inversió extra podrien estalvia uns minuts per trajecte. 

-Limitació d’aforament. 

Els autobusos que donen servei a les diferent línies tenen dos tipus d’aforament, persones 

assegudes i persones assegudes + perdones dretes. Aquesta segona opció al tractar-se d’un 

recorregut interurbà fa que al circular per autopista la velocitat estigui limitada al 80Km/h per 

seguretat dels ocupants que viatgen de peu. Al tenir aquesta restricció, per trajecte que supera 

l’aforament d’ocupants asseguts el temps de viatge augmenta en tres minuts 

aproximadament. 
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Si s’estableix aquesta restricció a limitar l’ocupació de l’autobús a només usuaris asseguts es 

complirien el temps de viatge teòrics. 

-Supressió de parades 

En el recorregut de la C3/4 hi ha un parell de parades les quals son confrontants i que 

l’autobús para en els dos sentits del trajecte demorant el temps de viatge. 

 

Figura 110. Parades afectades per la supressió 

Aquestes parades son les del barri cotet de pujada i les de la illa fantasia de pujada. Tant de 

baixada com de pujada l’autobús s’atura a recollir usuaris, aquesta operació al ser parades 

confrontants es podia realitzar només en una de les dues parades, el més adient seria que 

s’aturessin a les parades de baixada, ja que els usuaris que venen de Barcelona escurcen el seu 

temps de viatge i els que pugen al autobús haurien de fer les dues parades de Gran Via i doctor 

Ferran abans d’anar directes a Barcelona. 

 

Figura 111. Resum de les pujades i baixades diàries (laboral) de la C3/4 

Com s’observa en la taula anterior (remarcar en vermell) el nombre d’usuaris que pugen i 

baixen a cada una de les parades esmentades.  

puja baixa % baixa puja %

Can Banus 68 12,2 48 9,4

Riera Targa 114 20,5 124 24,4

Bufalà 59 10,6 65 12,8

Sorli 73 13,1 56,4 314 141 27,7 74,3 378

illa baixada 25 4,5 7 1,4

Cotet baixada 60 10,8 53 10,4

gran via 49 8,8 31 6,1

Dr. Ferran 66 11,8 35 6,9

Cotet pujada 25 4,5 0 0,0

illa Pujada 18 3,2 43,6 243 5 1,0 25,7 131,0

tetuan 215 38,6 136 26,8

universitat 342 61,4 371 73,2

557 557 509 507

TOTALS TOTALS

%  puja

a vilassar

total 

pasajeros
Baixa a 

vilassar % Total

% puja a 

premia

total 

pasajeros
Baixa a

 premia % Total

TOTAL DE PUJADES I BAXADES A LA C3/4
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Aplicant aquestes dues mesures correctores, s’estalviarien diàriament de l’ordre de 3 a 5 

minuts. A priori no sembla un gran estalvi de temps, però parlem que els usuaris al cap de l’any 

tindrien un estalvi en temps de 16 hores de viatge. 

Esmentar que la supressió de la parada de l’Illa Fantasia reportaria també una millora en la 

seguretat vial, ja que aquestes dues parades confrontant es troben en mig d’una rotonda on el 

risc d’accident es bastant elevat, d’aquesta manera es reduirà a la meitat. 

6.3 Proposta 3: Segregació de les línies C3/4 

Després d’analitzar l’oferta actua de les línies C3/4 i C6, ens adonem que no té sentit que els 

usuaris de Vilassar de Dalt per anar a Barcelona hagin de transitar per Premià de Mar, i que els 

usuaris de Premià de Mar per tornar a casa hagin de fer el mateix per el municipi de Vilassar de 

Dalt. 

Així doncs, l’opció més lògica és repartir recursos de manera igualitària entre tots els 

municipis. Aquesta consisteix en un autobús llançadora per a cada municipi (Vilassar i Premià) 

al llarg de tot el dia, amb els corresponents reforços en hores puntes i de manera independent 

entre els municipis. Doncs per a cada municipi es destinen 2 autobusos, un a mode de 

llançadora i dos reforços de mati i tarda a les hores puntes. 

Les línies es dimensionaves per total de Km’s diaris que recorrien. Aquesta opció ens deixava 

encara alguns Kilòmetres de marge per poder jugar una mica. Finalment s’ha decidit que 

aquests kilòmetres que quedaven per assignar es distribuirien per a la línia C6, bàsicament per 

dos motius; el primer és per donar més freqüències al autobús de Cabrils, ja que aquest només 

de 4 expedicions diàries i d’aquesta manera posant un autobús més es duplica l’oferta en 8 

expedicions diàries, 4 pel mati i 4 per la tarda. El segon motiu per a que s’ha triat aquesta 

opció és per que la línia C6 transita per Vilassar de Dalt, així que implícitament també s’està 

donant servei al municipi de Vilassar de dalt, reforçant la línia C3 donant major freqüència de 

pas. 

Es així com s’ha repartit de la manera més homogènia possible els recursos entre tots els 

municipis i que encara i així s’ha aconseguit un estalvi de Kilòmetres, exactament de 4Km 

diaris, és poc però al cap de l’any representa un estalvi important. 

Llavors la proposta tècnica creada queda de la següent manera; 
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-C3 + C6 

 

  Bus llançadora   Reforç mati/ tarda 

        C6 bus 1 
 

  C6 bus 2 
  

Figura 112. Distribució de les expedicions de C3 i C6 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

Distrinució horaria de C3+C6 
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El gràfic anterior mostra la distribució horària dels autobusos de la nova proposta. En groc 

tenim l’autobús que fa la funció de llançadora, en vermell els reforços de mati i tarda de la línia 

i els dos diferents tons de blau es la línia C6. 

 

Sortides de Vilassar de Dalt 

6:30:00 8:30:00 12:25:00 17:45:00 19:53:00 

6:48:00 8:38:00 14:20:00 17:53:00 20:35:00 

7:10:00 9:10:00 16:15:00 18:23:30   

7:33:30 9:23:30 16:38:30 18:40:00   

7:50:00 11:00:00 17:15:00 19:05:00   

Hora de pas de la C6 per la para de de Riera de targa 
Hores del reforç C3 de mati i tarda 

 

Sortides de Barcelona 

7:10:00 9:15:00 13:35:00 18:25:00 20:45:00 

7:40:00 9:30:00 15:30:00 18:45:00 21:35:00 

7:50:00 10:15:00 17:05:00 19:05:00   

8:25:00 10:20:00 17:25:00 19:25:00   

8:30:00 11:40:00 18:00:00 19:55:00   

Sortides de la C6 desde Rda. Universitat 
Hores del reforç C3 de mati i tarda 

 

Figura 113. Taules horaries de la nova proposta de la C3 

La nova reorganització dels autobusos ens ha deixat els horaris mostrats anteriorment. En 

aquests s’ha reduït notablement el temps de viatge aproximadament en 10 a 15 minuts 

estalviant al usuària unes 50hores aprox. de viatge anualment, els horaris s’han intentat 

adaptar a la demanda de la línia, donant una freqüència de pas d’uns 25min en hora punta i 1h 

i 55min en hores vall. 
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-C4 

 

  Bus llençadora   Reforç C4 mati/tarda 
 

Figura 114. Distribució de les expedicions de C3 i C6 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

Distribució horaria C4 
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El gràfic anterior mostra de quina manera es reparteix els temps amb els diferents autobusos 

emprats per donar servei a Premià. En color blau esta l’autobús que fa la funció de llançadora 

entre Premià i Barcelona al llarg de tot el dia, i en color vermell els reforços que la línia te a les 

hores punta tant en mati com a la tarda. 

Hora sorida Premià de Mar 

6:30:00 9:10:00 16:15:00 19:05:00 

7:10:00 11:00:00 17:00:00 20:35:00 

7:50:00 12:25:00 17:45:00   

8:30:00 14:20:00 18:25:00   

Hora sortida Barcelona 

7:10:00 10:20:00 17:05:00 19:55:00 

7:50:00 11:40:00 17:45:00 21:35:00 

8:30:00 13:35:00 18:25:00   

9:15:00 15:30:00 19:10:00   
 

Figura 115. Taules horàries de la nova proposta per a la C4 

La nova reorganització dels autobusos ens ha deixat els horaris mostrats anteriorment. En 

aquests s’ha reduït notablement el temps de viatge aproximadament en 10 a 15 minuts 

estalviant al usuària unes 50hores aprox. de viatge anual, els horaris s’han intentat adaptar a al 

demanda de la línia, donant una freqüència de pas d’uns 40min en hora punta i 1h i 55min en 

hores vall. 

Finalment podem concloure amb aquest quadre resum les millores que s’han dut a terme amb 

aquesta proposta: 

SEPARACIO DE C3 i C4 +C6 amb expedicions extra 

Nº d'expedicions 35 2 

Nº Conductors 12 -1 

Nº de Busos  6 -1 

Nº de parades 6 6 

Nº d'hores (dia) 59h 0:25:00 

Total KM (dia laboral) 1868Km 4Km 

Frequiencia Hora punta 16-25min 6-15min 

Frequencia hores vall 1h 55min 45min 

Temps de trajecte 38-40min 12-15min 

Primera expedició 6:30:00 (Vilassar) 0:00:00 

Ultima expedició 21:35 (BCN-Vilassar) 0:55:00 

         
Total Km anual 488050Km 1045Km 

Cost explotació (ACOTRAVI) 1,03€/Km 1,03€/Km 

Cost total anual explotacio 502.692 € 1.077 € 
Figura 116. Taula resum de la nova proposta 

Aquesta nova proposta te un total de 35 expedicions 2 més que l’actual línia en servei.  
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Té un total de 12 conductors, un més que l’actual línia en servei. 

Hi ha un total de 5 autobusos per donar servei a la línia, un menys que a l’actual línia en servei. 

S’ha reduït el nombre de parades de 12 a 6 parades 

El global d’hores que els autobusos estan en servei, (trajecte a cotxeres inclòs) es superior en 

25min al serveis actual d’autobús. 

Diàriament es redueix en 4Km el global de kilòmetres recorreguts pel total d’autobusos. 

La freqüència de pas en la nova proposta en hores punta es superior a l’actual en un ordre de 6 

minuts al temps mínim d’espera i en ordre de 15min inferior al temps màxim d’espera. 

La freqüència en hores vall es superior a l’actual en 45min 

El temps de viatge s’ha reduït del 55min als 40min amb un estalvi per trajecte aproximat de 15 

minuts. 

La primera expedició de la nova proposta es manté com a l’actual 

L’últim trajecte pertanyent al trajecte BCN-Maresme es veu avançat en 55minuts respecte 

l’actual oferta. 

En conjunt obtenim que aquesta proposta estalvia anualment uns 1045Km i conseqüentment 

un estalvi anual de 1.077€. (Les dades econòmiques son estimacions per Km de servei, ja que 

no s’ha obtingut cap recolzament oficial de les entitats) 

 

6.4 Proposta 4; Bus Exprés 

Aquesta proposta surt principalment motivada per diversos factors;  

El primer és que el volum global anual només en dies laborals de les tres línies conjuntes 

supera els 300.000 usuaris, aquestes xifres ja son per poder plantejar una proposta com la 

següent. 

Com a segon factor tenim que tal i com s’ha vist anteriorment a l’estudi de mobilitat, una de 

les parades que més usuaris mou diàriament al maresme es una la qual te la densitat de 

població més baixa del recorregut, això dona a entendre que els usuaris s’apropen a la parada 

amb transport privat. 

El tercer factor és que aqueta tendència ha sigut ratificada pels usuaris del autobús els qual ho 

van manifestar de manera personal al realitzar l’enquesta de mobilitat. Així doncs aquesta 

proposta ha sigut instada pels popis usuaris. 

El manifest que els usuaris van transmetre és que a la parada de l’illa Fantasia crear una 

parada del tipus HUB, ja que amb aquesta tendència pretenien també incentivar i solucionar 

altres problemes de mobilitat que aquests municipis pateixen.  
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Al que al nostre cas pertoca, és, la creació de la nova parada la qual com a objectiu tingues una 

connexió directe des de l’Illa Fantasia (Premià de Dalt) a Barcelona, reduint el nombre global 

de parades només a tres, amb el conseqüent estalvi de temps que això comporta. També es va 

posar de manifest que aquella zona disposa d’espai per poder allotjar la quantitat de vehicles 

privats que s’utilitzarien per la proximitat i que es la més propera a l’accés a l’autopista (C-32) 

de camí a Barcelona. 

 

Figura 117. Vista aèria de la nova proposta de parada 

Podem observar a la imatge anterior com és la nova proposta, assenyalat en color verd un 

espai que esta en des us i que podia ser aprofitat com a aparcament i en color vermell la nova 

parada d’autobús la qual es treu de la ubicació i perillosa ubicació actual de la rotonda i es 

trasllada a un també amb visibilitat i maniobrabilitat. 

 

Figura 118. Nou recorregut de la línia exprés 
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Així doncs, la nova proposta quedarà tal que; 

 

  Bus 1   Bus 2   Bus 3 
 

Figura 119. Distribució de les expedicions de la línia Exprés 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

Illa Fantasia Tetuan Rda.
Universitat

Distrobució horaria 
bus Expres 
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Com es pot veure de manera molt gràfica aquest servei esta prestat per només tres busos a 

llarg del dia, els quals fan la funció de llançadora entre BCN i Maresme sense cap parada en 

recorregut urbà. La primera expedició esta representada en el gràfic pel color groc, la segona 

pel color vermell i la tercera per el color blau. 

Aquesta distribució d’autobusos ens dona una taula horària com la següent; 

SORTIDES ILLA FANTASIA 

6:30:00 8:35:00 11:00:00 13:05:00 15:10:00 17:15:00 19:40:00 21:45:00 

6:55:00 9:00:00 11:25:00 13:30:00 15:35:00 17:40:00 20:05:00   

7:20:00 9:25:00 11:50:00 13:55:00 16:00:00 18:05:00 20:30:00   

7:45:00 9:50:00 12:15:00 14:20:00 16:25:00 18:30:00 20:55:00   

8:10:00 10:35:00 12:40:00 14:45:00 16:50:00 18:55:00 21:20:00   

HORARI DE SORTIDA BARCELONA (RDA. UNIVERSITAT) 

7:10:00 9:15:00 11:40:00 13:45:00 15:50:00 17:55:00 20:20:00 22:25:00 

7:35:00 10:00:00 12:05:00 14:10:00 16:15:00 18:20:00 20:45:00   

8:00:00 10:25:00 12:30:00 14:35:00 16:40:00 19:05:00 21:10:00   

8:25:00 10:50:00 12:55:00 15:00:00 17:05:00 19:30:00 21:35:00   

8:50:00 11:15:00 13:20:00 15:25:00 17:30:00 19:55:00 22:00:00   
Figura 120. Taules horàries de la nova proposta per a la línia Exprés 

Finalment podem concloure amb aquest quadre resum les millores que s’han dut a terme amb 

aquesta proposta; 

EXPRÉS 

Nº d'expedicions 36 3 

Nº Conductors 6 5 

Nº de Busos  3 3 

Nº de parades 3 9 

Nº d'hores (dia) 48h 30min 10h 05min 

Total KM (dia laboral) 1728Km 144Km 

Frequiencia Hora punta 25min 15min 

Frequencia hores vall 25min 50min 

Temps de trajecte 37min 18min 

Primera expedició 6:30:00 (Vilassar) 0:00:00 

Ultima expedició 22:25 (BCN) 0:05:00 

         Total Km anual 451473Km 37623Km 

Cost explotació (ACOTRAVI) 1,03€/Km 1,03€/Km 

Cost total anual explotació 465.017 € 38.579 € 
Figura 121. Taula resum de la nova proposta 

La nova proposta té un total de 36 expedicions diàries, 3 més que en l’actualitat. 

S’ha reduït el nombre de conductor d’11 a 6. 

S’ha reduït el nombre d’autobusos per a la prestació del servei de 6 a 3. 
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Hi ha un total de 3 parades reduint en 9 parades a l’oferta que actualment esta en servei. 

Té un estalvi total en hores diàries de servei de 10hores i 5 minuts. 

En el global de servei es recorren 144Km menys que en l’actualitat. 

S’ha elevat la freqüència de pas en hores puntes a cada 25 minuts, això vol dir que s’ha 

millorat en 15minuts a l’oferta actual existent. 

La freqüència de pas en hores vall és la mateixa que en hores punta, obtenint un estalvi de 

temps de 50 minuts a les hores vall. 

El temps de trajecte esta estimat en 37minuts es representa un estalvi de temps per trajecte 

aproximat de 18minuts. El que representa un estalvi anual en temps d’unes 72hores. 

La primera expedició del dia d’anada a Barcelona te el mateix horari. 

L’última sortida de Barcelona cap al maresme es realitza 5 minuts mes tard que en el servei 

actual. A les 22:25. 

Així doncs anualment aquesta composició de viatges representa un estalvi de 37.623Km i 

conseqüentment amb els ratis calculats comporta un estalvi de 38.579€ a l’any. 

 

6.5 Proposta 5; Combinació Exprés i C3, C4 i C6 

La proposta anterior és una bona proposta, però questa obliga als usuaris a tenir un transport 

privat per poder accedir-hi. 

Aquesta proposta és la fusió entre l’exprés i la separació de línies per municipis. S’ha 

mantingut per a Premià i Vilassar un autobús per cada municipi que connecta els respectius 

nuclis urbans amb Barcelona. La resta de recursos s’han emprat en la creació d’un exprés, en 

aquest cas l’exprés s’adequa a la demanda d’usuaris que la línia te, actuant com a reforç per a 

mati i tarda per donar cabuda a tots els usuaris i desplaçament que es generen. 

La línia C6 continua intacta amb els seus horaris originals. Amb el que Vilassar de Dalt té quatre 

expedicions diàries més que Premià que apropen al nucli urbà de Vilassar a Barcelona. 

Així doncs la nova proposta quedaria tal que; 
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-Exprés + C3 i C6 

 

  C3   C6   exprés 1   exprés 2 
 

Figura 122. Distribució de les expedicions de la línia Exprés + C3 i C6 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

Dist horaria expres + C3 
i C6 
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El gràfic anterior mostra com esta distribuïda la taula horària dels autobusos que hi participen 

en les diferents línies. En color groc tenim la llançadora que uneix el nucli urbà de Vilassar de 

Dalt amb Barcelona, en Blau les expedicions originals de la C6, i en groc i verd els dos 

autobusos que fan de reforç de mati i tarda i que aquests tal i com es pot veure adopten la 

configuració d’exprés. Cal mencionar que l’exprés surt de la parada de la illa Fantasia i que 

aquesta línia exprés es compartida o millor dit aprofitada pes complementar les respectives C3 

i C4. 

Com a conseqüència d’aquesta nova distribució tenim les següents taules horàries de les 

expedicions. 

HORARIS DE SORTIDA DESDE VILASSAR DE DALT 

6:00:00 7:40:00 9:10:00 12:30:00 17:30:00 18:55:00 20:25:00 

6:30:00 7:50:00 9:20:00 14:25:00 17:50:00 19:20:00 20:50:00 

6:48:00 8:38:00 10:30:00 16:20:00 17:53:00 19:53:00   

7:15:00 8:45:00 10:45:00 17:00:00 18:30:00 19:55:00   

Expedicions de la C6 sortida Riera de Targa 
Expedicions exprés sortides illa Fantasia 

 

HORARIS SORTIDA DESDE BARCELONA 

6:35:00 8:20:00 9:50:00 13:40:00 18:10:00 19:45:00 21:05:00 

7:10:00 8:40:00 10:05:00 15:35:00 18:40:00 20:10:00 21:40:00 

7:40:00 9:30:00 11:10:00 17:10:00 18:45:00 20:35:00   

7:55:00 9:35:00 11:45:00 17:40:00 19:10:00 20:45:00   

Expedicions de la C6 sortida Riera de Targa 
Expedicions exprés sortides illa Fantasia 

 

Figura 123. Taules horàries de la nova proposta per a la línia Exprés + C3 i C6 
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-Exprés + C4 

 

  C4   exprés 1   exprés 2 
 

Figura 124. Distribució de les expedicions de la línia Exprés+C4 

5:31:12

7:55:12

10:19:12

12:43:12

15:07:12

17:31:12

19:55:12

22:19:12

Distrinució horaria exprés + C4 
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El gràfic anterior mostra la combinació horària de la línia exprés amb la línia C4 regular de 

Premià, aquesta representada en color groc, i els reforços matinals i de tarda de la línia exprés 

en color vermell i verd. 

Aquesta composició ens deixa una combinació horària per Premià tal que; 

HORARI SORTIDA DESDE PREMIÀ 

6:00:00 7:50:00 10:30:00 16:20:00 18:30:00 20:25:00 

6:30:00 8:45:00 10:45:00 17:00:00 18:55:00 20:50:00 

7:15:00 9:10:00 12:30:00 17:30:00 19:20:00   

7:40:00 9:20:00 14:25:00 17:50:00 19:55:00   

Sorides exprés desde Illa Fantasia 

 

HORARI SORTIDA BARCELONA 

6:35:00 8:40:00 11:10:00 17:10:00 19:10:00 21:05:00 

7:10:00 9:35:00 11:45:00 17:40:00 19:45:00 21:40:00 

7:55:00 9:50:00 13:40:00 18:10:00 20:10:00   

8:20:00 10:05:00 15:35:00 18:40:00 20:35:00   

Sorides exprés desde Rda. Universitat 

Figura 125. Taules horàries de la nova proposta per a la línia Exprés + C4 

Finalment podem concloure amb aquest quadre resum les millores que s’han dut a terme amb 

aquesta proposta 

C3-C4+EXPRES 

Nº d'expedicions 26 7 

Nº Conductors 10 1 

Nº de Busos  5 1 

Nº de parades 6 (C3-C4) / 3 (exprés) 9 

Nº d'hores (dia) 58h 30min 0:05:00 

Total KM (dia laboral) 1816Km 56Km 

Frequiencia Hora punta 25-40min 15-0min 

Frequencia hores vall 1h10min-1h55min 25-40min 

Temps de trajecte 35-37min 15-17min 

Primera expedició 6:00 0:30:00 

Ultima expedició 21:40 0:50:00 

         Total Km anual 474465Km 14631Km 

Cost explotació (ACOTRAVI) 1,03€/Km 1,03€/Km 

Cost total anual explotació 488.699 € 15.070 € 
Figura 126. Taula resum de la nova proposta 

El total d’expedicions diàries es de 26, set expedicions menys que l’actual oferta. 
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El nombre de conductors necessaris per executar el servei es de 10 conductors un menys que 

l’oferta actual 

El nombre d’autobusos per completar l’oferta es de 5 un autobús menys que l’oferta actual. 

El nombre de parades en el recorregut urbà és de 6 la meitat que en el recorregut original 

actual i en el recorregut exprés és de 3 parades 9 parades menys que el recorregut original 

actual. 

El global d’hores que els autobusos estan en servei (trajecte a cotxeres inclòs) es de 5minuts 

diaris menor que a l’oferta actual. 

La totalitat de la distancia recorreguda per aquesta opció ja que es realitzin 56Km diaris menys 

que en el servi actual que es presta. 

En les hores puntes pràcticament s’ha igualat el temps d’espera amb l’actual. 

En les hores vall el temps màxim d’esper es de 1h 55min un 40minuts més de la opció actual 

El temps de trajecte s’ha reduït aproximadament en 15 minuts. 

La primera expedició des de Vilassar de Dalt es realitza 30min abans que en l’actual oferta de 

serveis, es a dir a les 6:00. 

L’última expedició des de Barcelona es realitza 50min abans que en l’actual oferta 

Anualment llavors, aquesta opció estalviaria uns 14.631Km i segons els ratis calculats 

monetàriament tindria un estalvi de 15.070€ 

6.6 Proposta 6; Exprés modificada + C6 

La proposta anterior donada (exprés) era una bona proposta ja que la freqüència de pas era 

molt alta i el temps de trajecte eren molt curts, inclús excessius, ja que en hores vall hi havia 

massa oferta per la demanda existent. Un altre punt a tenir en compte d’aquella oferta es que 

es generava una mobilitat obligada cap a la parada d’origen que no tots els usuaris 

possiblement poguessin cobrir. 

Així doncs, arrel de l’exprés aquesta s’ha modificat per tal d’adaptar-la a la demanda existent 

donant un servei més apropiat. Els canvis realitzats son que, a les hores vall només un autobús 

fes el recorregut com a llançadora i els kilòmetres acumulats per aquest estalvi invertir-los en 

noves línies de la C6 per donar cobertura als municipis de Vilassar de Dalt i Cabrils per als 

usuaris que no es poguessin desplaçar pel seus medis cap a la parada HUB creada. 

Tenint en compte aquest paràmetres de disseny l’oferta quedaria tal que; 
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  exprés 1   exprés 2   exprés 3 
 

Figura 127. Distribució horària de les expedicions exprés de la nova proposta 

Per a l’horari de l’exprés modificat es fan servir el mateix nombre d’autobusos que a l’exprés 

sense modificar, simplement que dos dels tres autobusos actuen com a reforç en hores puntes 

representats en el gràfic amb els color vermell i blau. El color groc del gràfic representa 

l’autobús exprés que fa de llançadora durant tot el dia. 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

Illa Fantasia Tetuan Rda. Universitat

Servei expres modificat 
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Figura 128. Distribució horària de la nova proposta per a la C6 

En el gràfic anterior en color blau es representa l’autobús que actualment ja presta servei 

regular a la línia C6, a aquest se li suma un reforç degut a la modificació de l’exprés el qual es 

pot observar en el gràfic en color groc i que duplica el servei donat a la línia. 

6:00:00

8:24:00

10:48:00

13:12:00

15:36:00

18:00:00

20:24:00

22:48:00

horaris C6 amb reforç 
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La combinació d’aquestes dues línies ens dona una taula horària com la següent; 

Hora de sortida Vilassar de dalt 

6:30:00 8:10:00 9:50:00 15:50:00 17:53:30 19:53:30 

6:38:30 8:28:30 10:40:00 16:15:00 18:00:00 19:55:00 

6:55:00 8:35:00 10:50:00 16:45:00 18:20:00 20:15:00 

7:20:00 9:00:00 12:05:00 16:53:30 18:45:00 20:40:00 

7:33:30 9:23:30 13:20:00 17:05:00 18:53:30 21:10:00 

7:45:00 9:25:00 14:35:00 17:30:00 19:25:00   

C6 sortides desde Riera de Targa 
exprés, sortides desde Illa Fantasia 

 

Hora de sortida  Barcelona 

7:10:00 8:50:00 10:30:00 16:30:00 18:40:00 20:35:00 

7:30:00 9:15:00 11:20:00 16:55:00 18:45:00 20:45:00 

7:35:00 9:20:00 11:30:00 17:25:00 19:20:00 20:55:00 

8:00:00 10:05:00 12:45:00 17:45:00 19:40:00 21:20:00 

8:25:00 10:15:00 14:00:00 17:45:00 19:45:00 21:50:00 

8:25:00 10:15:00 15:15:00 18:10:00 20:05:00   

C6, sortida Rda. Universitat 
exprés, sortida desde Rda. Universitat 

Figura 129. Taules horàries de la nova proposta per a la línia Exprés modificada + C6 

 

Finalment podem concloure amb aquest quadre resum les millores que s’han dut a terme amb 

aquesta proposta; 

EXPRES + C6 

Nº d'expedicions 35 2 

Nº Conductors 10 1 

Nº de Busos  5 1 

Nº de parades 12(C6) / 3(exprés) 9 

Nº d’hores (dia) 49h30min 9:05:00 

Total KM (dia laboral) 1736Km 136Km 

freqüència Hora punta 25min 15-15min 

Freqüència hores vall 1h15min 0 

Temps de trajecte 38-35min 12-15min 

Primera expedició 6:30:00 (Vilassar) 0:00:00 

Ultima expedició 21:50 (BCN) 0:10:00 

         Total Km anual 453563Km 35533Km 

Cost explotació (ACOTRAVI) 1,03€/Km 1,03€/Km 

Cost total anual explotació 467.170 € 36.599 € 
Figura 130. Taula resum de la nova proposta 
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Consta amb 2 expedicions més diàries que la línia actual en circulació 

Hi ha un conductor menys respecte a l’actual 

El total d’autobusos d’aquesta nova proposta es de cinc autobusos, un menys que a la 

proposta origina. 

En el cas de la línia exprés hi ha un estalvi de 9 parades 

Al dia s’estalvien unes nou de servei hores respecte a la proposta actual 

Diàriament la nova proposta recorre 136 kilòmetres menys que la que esta en servei. 

S’estalvien 15 minuts en temps d’espera en hores vall respecte l’actual servei 

En hores vall es manté el temps d’espera que es de 1h 15min 

En el trajecte aquesta nova composició de la línia significa un estalvi de 12 a 15 min per 

trajecte. 

La primera expedició d’anada a Barcelona surt a la mateixa hora. I l’última de tornada al 

Maresme surt 10min abans que l’actual 

Anualment sumen un total de 453.563Km que representa un estalvi al any de 35.533Km que es 

tradueix en costos monetaris en un 36.599€ 
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6.7 Resum de les propostes 

 

OFERTA ACTUAL C3/4 + C6 
SEPARACIO DE C3 i C4 + 

C6extra 
EXPRES C3-C4+EXPRES EXPRES + C6 RESTRICCIO 

Nº d'expedicions 33 35 2 36 3 26 7 35 2 33 0 

Nº Conductors 11 12 1 6 5 10 1 10 1 11 0 

Nº de Busos 6 5 1 3 3 7 1 7 1 6 0 

Nº de parades 12 6 6 3 9 
6 (C3-C4) / 3 

(exprés) 
9 

12(C6) / 
3(exprés) 

9 12 0 

Nº d'hores (dia) 58h 35min 59h 0:25:00 48h 30min 10h 05min 58h 30min 0:05:00 49h30min 9:05:00 58h 35min 0:00:00 

Total KM (dia laboral) 1872Km 1868Km 4Km 1728Km 144Km 1816Km 56Km 1736Km 136Km 1872Km 0Km 

Freqüència Hora 
punta 

10-40min 16-25min 6-15min 25min 15min 25-40min 15-0min 25min 15min 10-40min 0 

Freqüència hores vall 
45min-1h 

15min 
1h 55min 40min 25min 50min 

1h10min-
1h55min 

25-40min 1h15min 0 
45min-1h 

15min 
0:00:00 

Temps de trajecte 50-55min 38-40min 12-15min 37min 18min 35-37min 15-17min 38-35min 12-15min 50-55min 0 

Primera expedició 
6:30 (Vilassar-

BCN) 
6:30:00 

(Vilassar) 
0:00:00 

6:30:00 
(Vilassar) 

0:00:00 6:00 0:30:00 
6:30:00 

(Vilassar) 
0:00:00 

6:30 (Vilassar-
BCN) 

0:00:00 

Ultima expedició 
22:30 (BCN-

Vilassar) 
21:35 (BCN-

Vilassar) 
0:55:00 22:25 (BCN) 0:05:00 21:40 0:50:00 21:50 (BCN) 0:40:00 

22:30 (BCN-
Vilassar) 

0:00:00 

                                    
Total Km anual 489096Km 488050Km 1045Km 451473Km 37623Km 474465Km 14631Km 453563Km 35533Km 489096Km 0Km 

Cost explotació 
(ACOTRAVI) 

1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 1,03€/Km 

Cost total anual 
explotació 

503.769 € 502.692 € 1.077 € 465.017 € 38.579 € 488.699 € 15.070 € 467.170 € 36.599 € 503.769 € 0€ 

 

Figura 131. Resum de les alternatives presentades 
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7. ANALISI MULTI CRITERI 

 

Definits els objectius i les alternatives, és hora de la valoració. S’utilitzarà per a tal un anàlisi 

multicriteri, introduint també pesos relatius. Per això, s’han de definir quins son els criteris i el 

com es distribuiran les puntuacions de cada un d’ells. 

7.1 Criteris 

-Accessibilitat: Segons el recorregut i la densitat de població del municipi per on la línia 

discorre es valora el temps i esforç que l’usuari ha de realitzar per arribar a les parades les 

quals la línia dona servei.  

-Temps de trajecte: es el temps que es destina per a connectar origen i destí de la línia. 

-Freqüència hora punta: Degut a la configuració de la línia i a la tendència d’ús que els usuaris 

tenen d’aquesta, es desmarquen al dia dos pics de viatgers. El primer es al mati d’anada cap a 

Barcelona i el segon es a la tarda de tornada. S’entén com a freqüència d’hora punta el temps 

que hi ha entre expedicions dins d’aquest dos pics de demanda. 

-Conductors: Es la quantitat de conductors totals que es necessiten per donar servei a la línia, 

aquest nombre de conductor ve donat implícitament pel número d’hores que la línia i 

diferents autobusos d’aquesta presten servei 

-Parades: Número total de parades per recorregut. Ja que en algunes propostes es retalla el 

recorregut i per tant de parades, amb el conseqüent estalvi de temps, mecànic i econòmic.  

-Expedicions: Número d’expedicions diàries laborals que  la línia ofereix 

-Primera expedició: Segons la distribució diària dels usuaris que pugen al autobús és si la 

primera expedició s’adapta correctament a aquesta demanda o no. 

-Ultima expedició: Segons la distribució diària dels usuaris que pugen al autobús és si la última 

expedició s’adapta correctament a aquesta demanda o no. 

-Estalvi ECO: Aquest apartat fa referencia a dos factors que son interdependents entre ells, que 

son l’apartat econòmic i l’apartat ecològic. Com ja s’ha esmentat per poder dimensionat les 

noves línies el vàrem que s’ha tingut en compte han sigut els kilòmetres invertits en aquestes. 

Per quantificar l’estalvi econòmic s’ha multiplicat els kilòmetres que cada proposta estalviava 

per un rati d’euro el kilòmetre. En l’apartat ecològic quants menys kilòmetres menys emissions 

a l’atmosfera. Així doncs aquest dos factor depenen bàsicament dels Kilòmetres estalviats.  
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7.2 Puntuació 

Per poder quantificar cada proposta se li ha d’assignar un valor a cada apartat. En aquest cas el 

mètode de puntuació va del 0 sent la puntuació més baixa al 4 sent aquesta la més alta. 

-0 nivell satisfacció molt baix 

-1 nivell satisfacció baix 

-2 nivell satisfacció mig 

-3 nivell satisfacció bo 

-4 nivell satisfacció molt bo 

Així doncs sent 4 la màxima puntuació l’escala més elevada que en la valoració pot tenir una 

proposta es de 36 punts, aquest després de ser adjudicats corresponentment amb els seus 

pesos relatius donaran un balanç final que estarà expressat en una escala del 0 al 10. Sent el 

zero la més baixa i el deu la nota més alta que es pot obtenir. 

7.3 Pes relatiu 

De totes les accions descrites anteriorment no totes elles tenen el mateix grau d’importància 

així doncs a cada apartat se li dota d’un pes relatiu. En el nostre cas s’han definit 3 pesos 

relatius diferents. 

-Pes relatiu del 50%: aquest pes relatiu es el més alt i està destinat als paràmetres socials. Es 

així ja que la promoció d’aquest projecte ha sigut arrel del malestar dels usuaris amb l’actual 

servei, es llavors la principal motivació per aquest pes. 

-Pes relatiu del 30%: Evidentment, sempre un dels factors més important son els diners. Així 

doncs que el pes relatiu de l’estalvi econòmic té un valor del 30% 

-Pes relatiu del 20%: El pes relatiu del 20% esta dedicat a aspectes tècnics. 
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7.4 Taula de l’anàlisi multicriteri 

 

 

 

  

 

Figura 132. Taula resum de l’anàlisi multi criteri 

 

pes punts total pes punts total pes punts total pes punts total pes punts total pes punts total

ACCESSIBILITAT 50% 1 0,5 50% 1 0,5 50% 2 1 50% 0 0 50% 1 0,5 50% 1 0,5

TEMPS DE TRAJECTE 50% 1 0,5 50% 2 1 50% 4 2 50% 4 2 50% 4 2 50% 4 2

FREQUENCIA HORA PUNTA 50% 2 1 50% 2 1 50% 4 2 50% 4 2 50% 3 1,5 50% 3 1,5

CONDUCTORS 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 3 0,6 20% 4 0,8 20% 3 0,6 20% 3 0,6

PARADES 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 0 0 20% 3 0,6 20% 1 0,2

EXPEDICIONS 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 3 0,6 20% 4 0,8 20% 2 0,4 20% 1 0,2

PRIMERA EXP 20% 3 0,6 20% 3 0,6 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 2 0,4

ULTIMPA EXP 20% 2 0,4 20% 2 0,4 20% 1 0,2 20% 3 0,6 20% 1 0,2 20% 1 0,2

ESTILVI ECO 30% 2 0,6 30% 2 0,6 30% 3 0,9 30% 3 0,9 30% 3 0,9 30% 3 0,9

TOTAL 100% 17 4,8 100% 18 5,3 100% 24 8,1 100% 24 7,5 100% 22 7,1 100% 19 6,5

4,3 4,7 7,2 6,7 6,3 5,8Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació

P6. exprés + C6P3. separacio linies P4. exprés P5. separacio + expresP0. C3/4 + C6 P2. restriccions
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8. CONCLUSIONS 

 

Després de dur a terme l’aforament, l’estudi de mobilitat i post processar tota aquesta 

informació s’ha realitzat un anàlisi exhaustiu dels resultats donats, aquest resultats ens han 

servit per diagnosticar els problemes existents i saber com és la situació actual de la mobilitat 

dels municipis d’estudi. Els quals bàsicament eren; 

-Impuntualitat del servei 

-Servei en hores puntes sobre saturat 

-Poca freqüència en hores puntes 

-Recorregut de la línia ineficaç 

-Falta de seguretat vial en el recorregut 

Juntant tota aquesta informació i amb les premisses que s’han marcat de no invertir més 

recursos que ja els preexistents destinats, s’han redactat un total de sis propostes possibles al 

servei actual.  

Un cop totes elles redactades s’han valorat globalment entre elles i s’ha realitzat un anàlisis 

multi criteri per poder decantar quina proposta és millor entre totes, Aquest anàlisi ha donat 

com a resultat que la millor proposta realitzada es la proposta número 3, la qual consisteix en 

la segregació de la línia C3/4 amb un reforç per a la línia C6, tenint així cada municipi la seva 

pròpia línia d’autobús Inter urbà cap a Barcelona. 

Aquesta proposta mitiga la situació actual, en els apartats anteriors mostrats queda patent la 

situació actual de la mobilitat dels municipis estudiats, la qual la s’ha intentat millorar a través 

de les propostes donades, però que per donar una solució realment òptima a tots els usuaris i 

municipis caldria fer una inversió econòmica, per dotar-los de nous serveis i realitzar una 

reestructuració conjunta de totes les línies. 
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10. ANEXES 

 

10.1 Càlcul mobilitat 

 

Figura 133. Recull de l’enquesta de mobilitat, en verd les expedicions d’anara a Barcelona i en Vermell les expedicions de tornada al Maresme 

06/06/2016 6:30 8:00 9:46 11:08 12:46 15:50 06/06/2016 7:38 9:00 10:36 12:15 15:15 16:38

EDATS 13 12 12 11 8 10 66 % EDATS EDATS 10 4 5 10 12 9 50 % EDATS

<15 0 0,0 <15 <15 0 0,0 <15

15-25 2 4 5 3 5 19 28,8 15-25 15-25 1 2 5 1 9 18,0 15-25

25-35 1 2 2 1 1 7 10,6 25-35 25-35 5 2 1 2 10 20,0 25-35

35-45 2 1 2 1 2 1 9 13,6 35-45 35-45 2 1 1 2 5 2 13 26,0 35-45

45-55 3 4 1 1 1 10 15,2 45-55 45-55 1 1 4 3 9 18,0 45-55

55-65 7 2 2 3 2 2 18 27,3 55-65 55-65 2 1 1 1 1 6 12,0 55-65

>65 1 1 1 3 4,5 >65 >65 1 1 1 3 6,0 >65

MOTIU 13 12 12 11 8 10 66 % MOTIU MOTIU 10 4 5 10 12 9 50 % MOTIU

obligat 13 12 12 10 8 9 64 97,0 obligat obligat 10 3 4 8 12 9 46 92,0 obligat

lleure 1 1 2 3,0 lleure lleure 1 1 2 4 8,0 lleure

US 13 12 12 11 8 10 66 % US US 10 4 5 10 12 9 50 % US

puntual 4 2 2 3 3 1 15 22,7 puntual puntual 4 3 3 4 1 1 16 32,0 puntual

regular 9 10 10 8 5 9 51 77,3 regular regular 6 1 2 6 11 8 34 68,0 regular

ARRIBA origen 13 12 12 11 8 10 66 % ARRIBA origen ARRIBA origen 10 4 4 10 0 9 37 % ARRIBA origen

bus 0 0,0 bus bus 4 1 1 2 8 21,6 bus

bici 0 0,0 bici bici 1 1 2,7 bici

coche 4 4 2 1 11 16,7 coche coche 2 2 5,4 coche

peu 9 8 12 9 8 9 55 83,3 peu peu 2 1 1 6 5 15 40,5 peu

metro 0 0,0 metro metro 4 2 3 0 2 11 29,7 metro

DESTI 13 12 12 8 8 10 63 % DESTI DESTI 9 4 5 5 0 9 32 % DESTI

bus 2 2 3 3 2 1 13 20,6 bus bus 0 0 0 0,0 bus

metro 5 5 6 4 4 5 29 46,0 metro metro 0 0,0 metro

bici 0 0,0 bici bici 0 0,0 bici

coche 0 0,0 coche coche 1 4 1 3 9 28,1 coche

a peu 6 5 3 1 2 4 21 33,3 a peu a peu 8 4 1 4 6 23 71,9 a peu

SATISFACCIO 13 12 12 9 8 10 64 % SATISFACCIO SATISFACCIO 10 4 5 10 12 9 50 % SATISFACCIO

molt baix 1 1 1,6 molt baix molt baix 1 1 2,0 molt baix

baix 2 2 2 1 1 8 12,5 baix baix 2 2 4,0 baix

regular 2 4 4 2 2 2 16 25,0 regular regular 1 2 5 4 12 24,0 regular

bo 9 4 4 6 5 5 33 51,6 bo bo 3 4 4 6 5 4 26 52,0 bo

molt bo 2 1 1 2 6 9,4 molt bo molt bo 6 2 1 9 18,0 molt bo
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Figura 134. Recull de l’enquesta de mobilitat, en verd les expedicions d’anara a Barcelona i en Vermell les expedicions de tornada al Maresme 

 

 

 

07/06/2016 17:15 19:05 20:35 07/06/2016 18:30 20:00 21:28

EDATS 2 8 3 0 0 0 13 % EDATS EDATS 12 11 10 0 0 0 33 % EDATS

<15 0 0,0 <15 <15 0 0,0 <15

15-25 1 1 2 15,4 15-25 15-25 1 4 2 7 21,2 15-25

25-35 4 4 30,8 25-35 25-35 2 3 2 7 21,2 25-35

35-45 1 1 2 4 30,8 35-45 35-45 6 1 1 8 24,2 35-45

45-55 1 1 7,7 45-55 45-55 1 3 4 12,1 45-55

55-65 1 1 7,7 55-65 55-65 3 2 2 7 21,2 55-65

>65 1 1 7,7 >65 >65 0 0,0 >65

MOTIU 2 8 3 0 0 0 13 % MOTIU MOTIU 12 11 10 0 0 0 33 % MOTIU

obligat 2 7 3 12 92,3 obligat obligat 12 11 10 33 100,0 obligat

lleure 1 1 7,7 lleure lleure 0 0 0 0,0 lleure

US 2 8 3 0 0 0 13 % US US 12 11 10 0 0 0 33 % US

puntual 1 6 0 7 53,8 puntual puntual 0 1 1 2 6,1 puntual

regular 1 2 3 6 46,2 regular regular 12 10 9 31 93,9 regular

ARRIBA origen 2 6 3 0 0 0 11 % ARRIBA origen ARRIBA origen 12 10 10 0 0 0 32 % ARRIBA origen

bus 0 0,0 bus bus 4 1 1 6 18,8 bus

bici 0 0,0 bici bici 0 0,0 bici

coche 0 0,0 coche coche 0 0,0 coche

peu 2 6 3 11 100,0 peu peu 5 4 6 15 46,9 peu

metro 0 0,0 metro metro 3 5 3 11 34,4 metro

DESTI 2 5 3 0 0 0 10 % DESTI DESTI 13 10 9 0 0 0 32 % DESTI

bus 1 1 2 20,0 bus bus 0 0 0,0 bus

metro 4 2 6 60,0 metro metro 0 0,0 metro

bici 0 0,0 bici bici 0 0,0 bici

coche 0 0,0 coche coche 5 1 2 8 25,0 coche

a peu 1 1 2 20,0 a peu a peu 8 9 7 24 75,0 a peu

SATISFACCIO 2 5 3 0 0 0 10 % SATISFACCIO SATISFACCIO 12 10 9 0 0 0 31 % SATISFACCIO

molt baix 0 0,0 molt baix molt baix 2 1 3 9,7 molt baix

baix 1 1 10,0 baix baix 1 1 2 6,5 baix

regular 1 2 3 30,0 regular regular 5 7 3 15 48,4 regular

bo 1 3 1 5 50,0 bo bo 5 2 4 11 35,5 bo

molt bo 1 1 10,0 molt bo molt bo 0 0,0 molt bo
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Figura 135. Recull de l’enquesta de mobilitat, en verd les expedicions d’anara a Barcelona i en Vermell les expedicions de tornada al Maresme 

 

09/06/2016 7:10 9:05 10:36 09/06/2016 8:29 20:00 21:28

EDATS 10 11 9 0 0 0 30 % EDATS EDATS 5 0 0 0 0 0 5 % EDATS

<15 0 0,0 <15 <15 0 0,0 <15

15-25 2 2 4 30,8 15-25 15-25 0 0,0 15-25

25-35 2 1 3 23,1 25-35 25-35 2 2 6,1 25-35

35-45 5 3 8 61,5 35-45 35-45 1 1 3,0 35-45

45-55 5 2 1 8 61,5 45-55 45-55 2 2 6,1 45-55

55-65 3 2 5 38,5 55-65 55-65 0 0,0 55-65

>65 2 2 15,4 >65 >65 0 0,0 >65

MOTIU 10 11 9 0 0 0 30 % MOTIU MOTIU 5 0 0 0 0 0 5 % MOTIU

obligat 10 10 6 26 200,0 obligat obligat 5 5 15,2 obligat

lleure 0 1 3 4 30,8 lleure lleure 0 0 0,0 lleure

US 10 11 9 0 0 0 30 % US US 5 0 0 0 0 0 5 % US

puntual 0 4 4 8 61,5 puntual puntual 1 1 3,0 puntual

regular 10 7 5 22 169,2 regular regular 4 4 12,1 regular

ARRIBA origen 10 11 9 0 0 0 30 % ARRIBA origen ARRIBA origen 5 0 0 0 0 0 5 % ARRIBA origen

bus 0 0,0 bus bus 2 2 6,3 bus

bici 0 0,0 bici bici 0 0,0 bici

coche 3 1 4 36,4 coche coche 0 0,0 coche

peu 7 10 9 26 236,4 peu peu 0 0,0 peu

metro 0 0,0 metro metro 3 3 9,4 metro

DESTI 10 11 10 0 0 0 31 % DESTI DESTI 5 0 0 0 0 0 5 % DESTI

bus 5 5 4 14 140,0 bus bus 0 0,0 bus

metro 2 2 4 8 80,0 metro metro 0 0,0 metro

bici 0 0,0 bici bici 0 0,0 bici

coche 0 0,0 coche coche 0 0,0 coche

a peu 3 4 2 9 90,0 a peu a peu 5 5 15,6 a peu

SATISFACCIO 10 11 9 0 0 0 30 % SATISFACCIO SATISFACCIO 7 0 0 0 0 0 7 % SATISFACCIO

molt baix 0 0,0 molt baix molt baix 0 0,0 molt baix

baix 2 2 20,0 baix baix 0 0,0 baix

regular 3 3 3 9 90,0 regular regular 0 0,0 regular

bo 4 6 6 16 160,0 bo bo 5 5 16,1 bo

molt bo 1 2 3 30,0 molt bo molt bo 2 2 6,5 molt bo
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Figura 136. Recull de l’enquesta de mobilitat,en vermell les expedicions de tornada al Maresme 

 

13/06/2016 15:58 20:00 21:28

EDATS 8 0 0 0 0 0 8 % EDATS

<15 0 0,0 <15

15-25 0 0,0 15-25

25-35 1 1 3,0 25-35

35-45 6 6 18,2 35-45

45-55 1 1 3,0 45-55

55-65 0 0,0 55-65

>65 0 0,0 >65

MOTIU 8 0 0 0 0 0 8 % MOTIU

obligat 8 8 24,2 obligat

lleure 0 0 0,0 lleure

US 8 0 0 0 0 0 8 % US

puntual 0 0,0 puntual

regular 8 8 24,2 regular

ARRIBA origen 8 0 0 0 0 0 8 % ARRIBA origen

bus 2 2 6,3 bus

bici 1 1 3,1 bici

coche 1 1 3,1 coche

peu 2 2 6,3 peu

metro 2 2 6,3 metro

DESTI 8 0 0 0 0 0 8 % DESTI

bus 0 0,0 bus

metro 0 0,0 metro

bici 0 0,0 bici

coche 0 0,0 coche

a peu 8 8 25,0 a peu

SATISFACCIO 7 0 0 0 0 0 7 % SATISFACCIO

molt baix 1 1 3,2 molt baix

baix 1 1 3,2 baix

regular 4 4 12,9 regular

bo 1 1 3,2 bo

molt bo 0 0,0 molt bo
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Figura 137. Resultat final de l’estudi de mobilitat de la C3/4 

EDATS 96 % EDATS 109 %

<15 0 0,0 <15 0 0,0

15-25 16 16,7 15-25 25 22,9

25-35 20 20,8 25-35 14 12,8

35-45 28 29,2 35-45 21 19,3

45-55 16 16,7 45-55 19 17,4

55-65 13 13,5 55-65 24 22,0

>65 3 3,1 >65 6 5,5

MOTIU 96 % MOTIU 109 %

obligat 92 95,8 obligat 102 93,6

lleure 4 4,2 lleure 7 6,4

regular 77 #REF! regular 79 #REF!

ARRIBA origen 82 % ARRIBA origen 107 %

bus 18 22,0 bus 0 0,0

bici 2 2,4 bici 0 0,0

coche 3 3,7 coche 15 14,0

peu 32 39,0 peu 92 86,0

metro 27 32,9 metro 0 0,0

DESTI 77 % DESTI 104 %

bus 0 0,0 bus 29 27,9

metro 0 0,0 metro 43 41,3

bici 0 0,0 bici 0 0,0

coche 17 22,1 coche 0 0,0

a peu 60 77,9 a peu 32 30,8

SATISFACCIO 95 % SATISFACCIO 104 % 199 %

molt baix 5 5,3 molt baix 1 1,0 6 3,0

baix 5 5,3 baix 11 10,6 16 8,0

regular 31 32,6 regular 28 26,9 59 29,6

bo 43 45,3 bo 54 51,9 97 48,7

molt bo 11 11,6 molt bo 10 9,6 21 10,6
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10.2 Càlcul aforament 

 

 

Figura 138. Recull de les anades a barcelona de la linia C3/4 

 

Figura 139. Recull de les tornades al Maresme de la linia C3/4 

 

6:30 6:50 7:10 8:05 8:32 9:00 9:46 10:00 10:30 11:08 12:46 15:02 15:50 16:30 16:57 17:15 18:04 18:47 19:05 19:35 20:35 20:59

puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja puja total

Can Banus VILA-BCN 6 2 9 13 9 11 2 3 2 2 3 3 1 1 1 68

Riera Targa VILA-BCN 11 13 12 2 13 10 5 6 8 6 6 7 1 7 1 3 2 4 3 1 2 123

Bufalà VILA-BCN 3 2 7 9 5 6 3 8 2 2 1 5 1 1 2 1 2 60

Sorli VILA-BCN 9 9 8 13 3 13 2 6 3 1 2 2 1 1 2 75

illa baixada VILA-BCN 1 4 5 5 1 3 2 1 1 1 1 25

Cotet baixada VILA-BCN 9 6 14 10 3 4 2 3 1 3 1 3 6 1 66

gran via VILA-BCN 12 3 8 7 3 5 3 2 1 2 1 1 1 1 50

Dr. Ferran VILA-BCN 9 3 3 5 1 7 2 7 3 7 1 3 10 4 2 2 1 70

Cotet pujada VILA-BCN 6 4 1 1 3 1 1 3 3 1 1 25

illa Pujada VILA-BCN 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 21

tetuan VILA-BCN 34 9 28 38 6 26 8 9 1 6 8 6 13 12 11 0 3 5 5 2 1 0 231

universitat VILA-BCN 33 25 40 37 19 36 20 19 22 17 16 14 15 3 12 2 5 6 9 4 3 3 360

67 34 68 75 25 62 28 28 23 23 24 20 28 15 23 2 8 3 14 6 4 3 583

7:12  8:00  8:30  9:00   9:30   10:00   10:36   11:00   11:00   12:15   15:15   15:58   16:38  17:28   17:58  18:30   19:00   19:31   20:00   20:27   21:28   22:00

baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa total

Can Banus BCN-VILA 4 1 2 1 1 1 1 1 5 3 3 2 7 5 4 8 3 4 4 3 63

Riera Targa BCN-VILA 13 5 2 1 2 2 5 3 7 12 13 7 11 10 11 6 15 5 7 10 2 149

Bufalà BCN-VILA 1 4 3 2 1 2 1 1 2 7 5 5 5 6 9 6 7 2 2 4 3 78

Sorli BCN-VILA 3 1 5 1 1 2 2 2 1 20 14 7 16 24 14 15 21 11 12 11 3 186

illa baixada BCN-VILA 1 2 1 1 1 1 7

Cotet baixada BCN-VILA 1 2 10 6 3 2 2 7 4 12 4 53

gran via BCN-VILA 1 1 1 1 3 1 6 2 2 3 6 3 1 31

Dr. Ferran BCN-VILA 1 4 5 5 2 2 1 4 3 5 2 1 35

Cotet pujada BCN-VILA 0 0

illa Pujada BCN-VILA 5 5

tetuan BCN-VILA 8 3 3 1 1 1 2 4 2 4 16 8 7 15 10 12 15 9 12 9 10 3 155

universitat BCN-VILA 13 8 7 4 1 7 4 9 8 16 44 42 22 29 29 30 29 53 20 39 29 10 453

21 11 10 5 2 8 6 13 10 20 60 50 29 44 47 44 44 51 32 48 39 13 608
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Figura 140. Recull global de l’aforament de la C3/4 

 

puja baixa % baixa puja %

Can Banus 68 12,2 63 10,4

Riera Targa 114 20,5 149 24,5

Bufalà 59 10,6 78 12,9

Sorli 73 13,1 56,4 314 186 30,6 78,4 476

illa baixada 25 4,5 7 1,2

Cotet baixada 60 10,8 53 8,7

gran via 49 8,8 31 5,1

Dr. Ferran 66 11,8 35 5,8

Cotet pujada 25 4,5 0 0,0

illa Pujada 18 3,2 43,6 243 5 0,8 21,6 131,0

tetuan 215 38,6 155 25,5

universitat 342 61,4 453 74,5

557 557 607 608

TOTALS TOTALS

%  puja

a vilassar

total 

pasajeros
Baixa a 

vilassar % Total

% puja a 

premia

total 

pasajeros
Baixa a

 premia % Total

TOTAL DE PUJADES I BAXADES A LA C3/4
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Figura 141. Recull de l’aforament diari de les expedicions d’anada a Barcelona de la C6 

 

puja baixa puja baixa puja baixa puja baixa

CAP 4 2 4 0 CAP 10

Can Bergay 2 1 0 0 Can Bergay 3

Pont Vela 1 8 1 1 Pont Vela 11

Cabrils 2 4 9 1 0 Cabrils 2 14

bell raco 1 0 0 3 bell raco 4

ramon i cajal 0 1 1 0 0 ramon i cajal 1 1

st. Sebastia 11 4 1 0 st. Sebastia 16

targa 17 12 11 1 targa 41

bufala 4 10 2 0 bufala 16

sorli 6 8 1 0 sorli 15

tetuan 20 22 12 3 tetuan 57

universitat 30 32 9 2 universitat 73

total ocupacio 50 50 55 55 21 21 5 5 131 131

49 102,0 102,0 112,2 112,2 42,9 42,9 10,2 10,2

capacitat bus

Hora: 6:40 Hora: 8:30 Hora: 17:45 Hora: 19:45
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Figura 142. Recull de l’aforament diari de les expedicions e tornada al Maresme de la C6 

 

puja baixa puja baixa puja baixa puja baixa

CAP 1 2 2 CAP 5

Can Bergay Can Bergay 0

Pont Vela 1 2 2 Pont Vela 5

Cabrils 2 2 5 1 Cabrils 2 8

bell raco bell raco 0

ramon i cajal 1 ramon i cajal 1

st. Sebastia 1 2 st. Sebastia 3

targa 2 4 4 targa 10

bufala 1 3 1 bufala 5

sorli 11 7 sorli 18

tetuan 1 1 12 1 tetuan 15

universitat 3 2 16 19 universitat 40

total ocupacio 4 4 3 3 28 28 20 20 55 55

49 8,2 8,2 6,1 6,1 57,1 57,1 40,8 40,8

capacitat bus

Hora: 7:40 Hora: 9:27 Hora: 18:47 Hora: 19:31
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Figura 143. Recull global de l’aforament de la C6 

 

puja baixa % baixa puja %

CAP 10 7,6 5 9,1

Can Bergay 3 2,3 0 0,0

Pont Vela 11 8,4 5 9,1

Cabrils 2 14 10,7 8 14,5

bell raco 4 3,1 32,1 42 0 0,0 32,7 18

ramon i cajal 1 0,8 1 1,8

st. Sebastia 16 12,2 3 5,5

targa 41 31,3 10 18,2

bufala 16 12,2 5 9,1

sorli 15 11,5 67,9 89 18 32,7 67,3 37,0

tetuan 57 43,8 15 27,3

universitat 73 56,2 40 72,7

131 130 55 55

TOTALS

TOTAL DE PUJADES I BAIXADES A LA C6

% baixa

cabrils 

Total 

baixa

cabrils

%baixa a

vilassar

Total 

baixa

vilassar

TOTALS

%puja a

cabrils

total puja

cabrils

%puja a 

vilassar

total puja 

vilassar
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