El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC audita les obres de l’Avinguda
Abad Marcet de Terrassa
L’avaluació tècnica les puntua favorablement, tot i que encara hi ha
marge de millora pel que fa a protocols i planificació
Terrassa, 27 de març de 2012.- El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris
en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana
centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com
Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora
progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca
donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del
RACC a través del servei Via Directa.
Obra analitzada
El tram de l’avinguda Abat Marcet, entre la plaça de l’Aigua i la Zona
Olímpica de la població. En aquest punt es construeix la sortida d’emergència de
la línia de FGC, fet que suposa el tall a la circulació del carrer de l’Ancianitat a la
seva cruïlla amb l’Avda. Abad Marcet. Aquesta avinguda també es veu afectada al
trànsit ja que se suprimeixen diversos aparcaments, zones de càrrega i descàrrega
i una part del carril bici per poder mantenir els dos carrils de circulació de vehicles.

Auditoria tècnica del RACC
S’ha realitzat en base a tres aspectes principals:
Informació: s’avalua el nivell d’informació proporcionada permanentment als
usuaris en el mateix lloc de l’obra, o en el període previ a l’inici de l’obra.
Afectació a la ciutadania: s’avalua com afecta aquesta obra a la mobilitat dels
diferents modes de transport (cotxe privat, transport públic, motos, a peu) i les
solucions aportades per minimitzar l’afectació.
Senyalització: s’avalua la qualitat de la senyalització des del punt de vista de la
comprensió i seguretat viària per als usuaris.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Protocol de realització
S’ha seleccionat una obra urbana important del municipi i que afecti a la
mobilitat dels usuaris
Es realitza un inventari in situ de tots els elements que poden influir en les
modificacions i restriccions del trànsit habitual. Es fa un recull fotogràfic de tots
aquests elements.
S’entrevista a un tècnic municipal per avaluar la informació posada a l’abast de
l’usuari abans i durant l’obra.
Es realitza una anàlisi de gabinet destinada a detectar els canvis que ha
suposat l’obra sobre la situació anterior per als usuaris.
S’elabora un sistema multicriteri de notes per a sintetitzar el conjunt d’aspectes
avaluats en una puntuació global.
Es realitza una enquesta a usuaris quotidians que travessen les obres per
contrastar els resultats tècnics amb la percepció social.
Nota global RACC
L’avaluació de l’obra obté una puntuació global alta (88 punts sobre 100),
valorada en quatre estrelles RACC.

Les conclusions dels 3 elements analitzats:
1- Informació
Informació in situ. La senyalització per a vehicles i vianants és completa ja
que tant l’avinguda Abat Marcet com els carrers que hi connecten es troben
senyalitzats amb antelació i faciliten la informació a l’usuari de la via per tal
d’adequar la seva conducció a les circumstàncies de l’obra.
S’ha col·locat senyalització d’orientació que informa dels recorreguts
alternatius i s’indica l’inici dels desviaments degut a les actuacions en els dos
sentits de circulació. Tan sols la manca de senyalització variable fa que no
s’obtingui la nota màxima.
Informació de vianants completa i entenedora dels diferents itineraris a seguir.
Hi ha plafó de l’obra completa i el seu grau d’afectació
No obté la màxima nota per no disposar de senyalització variable.
Informació per a la premsa. A l’interior dels portals de l’administració local
s’inclouen links on s’exposen les afectacions de l’obra, detalls tècnics de la seva
construcció, terminis de realització de cada fase d’obra i informació actualitzada
dels treballs en curs.
Informació als veïns. Des de l’ajuntament de Terrassa es va realitzar un avís
mitjançant correu postal als veïns de la població que resultaven més afectats per
les actuacions amb la informació detallada de l’obra, els terminis establerts i
posant a la seva disposició diferents canals per a la informació i possibles
suggeriments o reclamacions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Informació web. La informació relativa al perllongament de la línia de FGC a
Terrassa es troba a la web de l’Ajuntament, on apareixen dades de l’execució de
les obres, temes relacionats i s’actualitzen diàriament les afectacions al trànsit
rodat. També es pot trobar més informació i detalls tècnics a la pàgina web del
Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Reforç policial. No s’ha observat cap tipus d’intervenció dels cossos policials
de manera continuada, tot i que, a l’inici de l’obra i durant els dies que s’ha tallat
algun flux important de trànsit, sí que s’ha reforçat la zona en aquest aspecte.

2- Afectació als ciutadans
Afectació als vianants. En el cas de Terrassa l’amplada i estat de la vorera és
adequada.
Afectació als ciclistes. Hi ha carrils bici específicament senyalitzats a les
proximitats de les obres seleccionades. En aquest cas, l’itinerari a seguir pels
ciclistes es troba senyalitzat amb marques viàries. En alguns trams s’han
habilitat barreres de protecció per segregar el carril bici de la calçada de
vehicles, un aspecte valorat positivament.
En altres trams de l’Avda. Abat Marcet, s’ha optat per compartir el carril amb
els vehicles motoritzats creant punts d’intersecció poc llegibles entre el trànsit
motoritzat i usuaris amb major vulnerabilitat com són els ciclistes.
Informació de Transport Públic. Per l’Avda. Abat Marcet hi circulen tres línies
de bus urbà a les quals se’ls permet el gir cap al carrer Cisteró per evitar el pas
pel tram d’obres i haver de circular per la rotonda de la Plaça de l’Aigua.
D’aquesta manera no s’augmenta el temps de trajecte ja que la habilitació
d’aquest gir fins i tot permet la reducció de l’itinerari.
Afectació a vehicle privat. L’increment del temps de trajecte entre dos punts
propers a la zona, considerant les velocitats reduïdes al travessar el tram en
obres o, en casos puntuals la variació de l’itinerari, resulta mínima i tan sols
s’augmenta en aproximadament un minut en les situacions més desfavorables.
No s’han detectat situacions sostingudes i recurrents de congestió.
Afectació a zones de càrrega/descàrrega. Les dues úniques places de
càrrega i descàrrega afectades per les obres no perden la seva funcionalitat, i es
poden seguir fent les operacions adequadament.
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3- Senyalització
Existència de protocol. La ciutat no disposa de cap protocol explícit de
senyalització i tractament d’obres urbanes.
Senyalització vertical. La senyalització vertical proporciona a l’usuari de la via
una informació completa per a la circulació a l’interior de la zona d’obres: senyals de
doble direcció, prohibició de gir, semàfors, limitació de velocitat, indicació amb
suficient antelació de l’inici i el final d’obra. Únicament es pot objectar que en alguns
casos la senyalització es troba a una distància molt reduïda.
Senyalització horitzontal. Els carrils es veuen correctament durant el dia i la nit, i
no existeix confusió respecte als existents prèviament a la obra. S’ha reforçat amb
senyalització horitzontal la informació de l'
obra (limitació de velocitat, perill...). No
està reforçada, però, amb elements lluminosos. En alguns punts concrets la
il·luminació nocturna no és suficient per falta de punts de llum o mal funcionament
dels existents.
Elements d’abalisament. Tot el límit transitable de l’obra està protegit per separar
el vial transitable dels vianants de la pròpia obra, generalment amb barreres de
formigó tipus “New Jersey” o bé amb bàculs de plàstic dur. Aquests elements tenen
adherits elements reflectants.
Recomanacions RACC
Realització d’un protocol públic propi que serveixi com a referent per qualsevol
obra futura.
Incorporar senyalització vertical d’avís d’inici de l’obra amb prou antelació amb
l’objectiu que els vehicles es pugin anticipar a les circumstàncies de circulació en
zona de treballs.
Dotar i millorar la il·luminació en els trams afectats per les actuacions.
Disposar d’algun element de senyalització variable per poder actualitzar la situació
i els itineraris alternatius en les diferents fases de l’obra
Assegurar en els carrers afectats una amplada de vorera lliure d’obstacles
(tanques d’obra, maquinària, barreres i mobiliari urbà, ...) d’almenys 1,5 metres
RACC
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, realitza
més d’1.200.000 serveis l’any d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent i
posseeix una xarxa de 211 punts d’atenció a tot Espanya. Com a entitat al servei de
la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat viària i el medi ambient i
promou l’esport del motor amb la organització de tres proves per als mundials: F1,
Motociclisme i Rallies, i el suport a l’esport base.
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