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Resum 

 

L’objectiu del present projecte és disposar d’un conjunt d’indicadors sintètics de l’estat del trànsit 

en les principals vies de la ciutat de Barcelona. 

Bona part d’aquest conjunt d’indicadors està pensat per ser visualitzat al Centre de Control de 

Trànsit Urbà de l’Ajuntament. Alguns d’aquests indicadors seran la velocitat mitjana dels 

vehicles, el mapa de trànsit amb els nivells de servei de la xarxa bàsica, l’estat de la 

contaminació atmosfèrica i el consum de combustibles. Es calcularan indicadors del trànsit diari, 

extrets de les dades de trànsit del dia anterior, i indicadors instantanis actualitzats cada 5 

minuts, ja que és el mínim temps necessari per a l’extracció de dades per part dels detectors de 

trànsit. 

Aquests detectors de trànsit, que ens donen la intensitat de vehicles en uns 300 punts repartits 

per diferents vies de Barcelona, seran la font de dades a partir de les quals es duran a terme 

tots els processos de càlcul necessaris per a obtenir els resultats desitjats (vehicles per 

quilòmetre, vehicles per hora, velocitat, temps de recorregut, contaminació atmosfèrica, consum 

de combustibles, etc.). 

Un dels resultats visibles serà l’aranya de trànsit, que és una representació de les intensitats 

mitjanes diàries (IMD’s) de vehicles, pels diversos nivells de la xarxa bàsica (rondes, vies 

d’accés, vies de connexió interna de primer nivell i de segon nivell). Cal dir que els resultats de 

cada un d’ells seran tractats per separat ja que el trànsit es comporta de manera diferent 

segons el tipus de via. 

S’automatitza el procés mitjançant algorismes informàtics (macros d’Excel) i es gestiona 

correctament la preparació de dades, de cara a aconseguir una interfície intuïtiva entre els 

diferents programes utilitzats (Microsoft Excel i TransCAD), de manera que faciliti la feina a la 

persona encarregada d’anar extraient els resultats. 

En conclusió, aquest conjunt d’indicadors mostraran d’una forma intuïtiva la qualitat del trànsit 

diari i instantani a la ciutat de Barcelona i serà una bona eina per a la planificació i la gestió del 

trànsit i per la detecció de problemes i anomalies en les principals vies de la ciutat. 
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1 Glossari 

 

h: hora 

I: longitud 

km: quilòmetres 

s: segons 

g: grams 

kg: quilograms 

t: tona mètrica 

tep: tona equivalent de petroli 

veh: vehicle 

veh x km: vehicles per quilòmetre 

veh x h: vehicles per hora 

IMD: intensitat mitjana diària 

CCTU: centre de control de trànsit urbà 

GEH: gasos d’efecte hivernacle 
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2 Prefaci 

 

2.1 Origen del projecte 

Després de gairebé un any de pràctiques al departament de Planificació i Estudis de la Mobilitat 

de l’Ajuntament de Barcelona va sorgir la possibilitat de realitzar aquest projecte que des de la 

Direcció de Serveis de Mobilitat es considerava important i ambiciós de cara a una millor gestió 

del trànsit a la ciutat de Barcelona. 

Per a la seva realització s’utilitzen coneixements adquirits en aquest període de pràctiques i 

d’altres obtinguts en la formació d’enginyer a l’ETSEIB. 

 

2.2 Motivació 

La motivació de desenvolupar aquest document neix de les ganes d’aplicar coneixements 

adquirits per a millorar la mobilitat de la ciutat, en especial el seu abundant trànsit de vehicles 

motoritzats. 

En l’estudi de la mobilitat del trànsit és important disposar de dades que defineixin el 

comportament dels vehicles al llarg del dia i que ajudin a preveure i entendre el seu estat en tot 

moment. L’Ajuntament aposta per l’obtenció i tractament d’aquestes dades, els indicadors, tan 

diaris com instantanis. 

Una bona extracció i tractament d’aquests indicadors ajudarà a l’hora de prendre decisions 

davant dels diferents problemes de trànsit que es presentin a la xarxa bàsica i servirà de suport 

per als estudis i la planificació de la mobilitat. 



Pàg. 10                                                                                                                                                                                   Memòria 

 



Sistema d’Informació del Trànsit a la Ciutat de Barcelona en Temps Real     Pàg. 11 

 

 

3 Introducció 

 

3.1 Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és el de tenir un conjunt d’indicadors que mostri l’estat actual del trànsit a 

la ciutat de Barcelona. Dins d’aquest conjunt hi hauria indicadors com els veh x km, la velocitat 

mitjana i la saturació de les vies. 

Aquest conjunt d’indicadors es vol estudiar, controlar i mostrar al Centre de Control de Trànsit 

Urbà (CCTU) de l’Ajuntament i en el cas d’indicar alguna anomalia en les vies principals poder 

dur a terme les accions corresponents el més ràpid possible per evitar possibles congestions en 

la circulació. Per aconseguir-ho és important obtenir un plànol de l’estat del trànsit molt més 

informatiu i precís que el que hi ha actualment. 

Per aconseguir una mobilitat cada vegada més sostenible es vol dur un control de la 

contaminació atmosfèrica i el consum energètic dels vehicles motoritzats. Per això es volen 

calcular uns indicadors que mostrin la contaminació generada per aquests a les vies de la xarxa 

bàsica junt amb el seu consum de combustibles. 

Es vol aconseguir un procés ben automatitzat per a obtenir els resultats de la manera més 

ràpida i intuïtiva possible. 

 

3.2 Metodologia 

A continuació es mostra un diagrama de blocs que mostra les fases del procés d’obtenció dels 

indicadors: 

 

 

 

Detectors 

de trànsit 

Extracció de lectures 

i comunicació amb el 

CCTU 

Actualització 

de taules de 

dades 

Indicadors 

de mobilitat 
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3.3 Abast del projecte 

L’abast del projecte es composa d’una actualització i millora del graf de Barcelona del simulador 

de trànsit TransCAD, de la creació d’un conjunt de taules que a partir de les lectures dels 

detectors calculi les intensitats de vehicles per totes les vies de la xarxa bàsica, de l’extracció 

dels indicadors de l’estat del trànsit a partir de processos de càlcul que són funció de les 

intensitats i de l’extracció dels indicadors de consums de combustibles i d’emissions de 

contaminants i gasos d’efecte hivernacle (GEH) amb l’ajuda del programa EMIMOB-U. 
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4 Anàlisi dels indicadors del trànsit actuals 

 

4.1 Dades bàsiques de la mobilitat a Barcelona 

4.1.1 Dades generals de la ciutat  

La ciutat de Barcelona té una superfície total de 101 Km2 i uns 1.329 Km de carrers públics que 

ocupen un 23 % del total de superfície. De la superfície de carrers es destina el 52,8 % per a 

vianants. 

La població censada a Barcelona l’any 2009 puja a 1.638.103 habitants, que suposa un 

augment d’un 0,6 % respecte l’any anterior, i amb una densitat de 16.219 habitants/Km2. 

L’índex de motorització està al voltant de 599 vehicles per cada 1.000 habitants, amb un rati 

d’uns 366 turismes cada 1.000 habitants. 

El parc de vehicles de Barcelona arriba ja als 981.903 vehicles, el 61,1 % dels quals són 

turismes, el 29,6 % motos i ciclomotors, el 6,6 % furgonetes i camions i el 2,8 % altres tipus de 

vehicle.

 

 

Figura 4.1. Repartiment del parc de vehicles. Font: Ajuntament de Barcelona
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En quant a la contaminació atmosfèrica, cal remarcar que el darrer any ha millorat sensiblement 

la qualitat de l’aire a la ciutat. Alguns índexs d’immissió de partícules ho demostren com es pot 

observar en la següent taula: 

 

 

Taula 4.1. Taula de la qualitat de l’aire dels darrers anys. Font: Ajuntament de Barcelona 

 

4.1.2 Desplaçaments 

El darrer any es van realitzar de mitjana 7.729.000 desplaçaments en dia laborable a la ciutat de 

Barcelona. Un 62,5 % dels quals són desplaçaments interns i la resta són desplaçaments de 

connexió. La mobilitat total en els diferents modes ha disminuït un 1,55 % respecte el 2008. Es 

consideren només desplaçaments superiors a 5 minuts. 

Pel que fa al mode de transport, un 39,80 % dels desplaçaments totals són en transport públic, 

un 27,86 % són en transport privat i un 32,34 % són a peu o en bicicleta.  

Si ens fixem només en els desplaçaments interns els realitzats a peu i en bicicleta guanyen pes 

fins a ser un 46,47 %, mentre que els desplaçaments en transport públic i privat disminueixen 

fins a un 34,76 % i 18,77 % respectivament. 
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Repartiment modal dels desplaçaments interns

A peu i bicicleta

46%

Transport privat

19%

Transport públic

35%

 

Figura 4.2. Repartiment modal dels desplaçaments interns 

Aquests valors es contraposen en els desplaçaments de connexió, on el transport públic i privat 

puja fins a un 48,20 % i 43,04 % respectivament, en front del 8,76 % de desplaçaments a peu o 

en bicicleta. 

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió

A peu i bicicleta

9%

Transport privat

43%

Transport públic

48%

 

Figura 4.3. Repartiment modal dels desplaçaments de connexió 

Destacar que en el darrer any la bicicleta s’ha consolidat com el mode de transport que més 

creix percentualment a la ciutat, seguit en menor grau pel tramvia. 
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4.1.3 Xarxa viària i xarxa bàsica 

Els canvis socials esdevinguts als darrers 15 anys, tendeixen cap a un canvi en el model de 

mobilitat urbana. Si en dècades anteriors el vehicle privat era el centre de les inversions en 

mobilitat a la ciutat, a hores d’ara el transport públic col·lectiu, a peu i en bicicleta conformen la 

realitat social i esdevenen el paradigma de la mobilitat sostenible. 

L’any 1992, gràcies a la inauguració de les rondes, la xarxa viària de la ciutat va perdre la seva 

estructura radial per configurar un circuit perimetral, que permetés distribuir una part del trànsit 

interior i de connexió per itineraris tangencials a la ciutat. Des d’aleshores la política municipal 

ha orientat les seves actuacions cap a la reducció constant del percentatge d’us de la via 

pública relacionada amb el vehicle privat, amb la limitació de l’espai viari i amb la regulació 

integral de l’estacionament. 

La xarxa bàsica és el conjunt de vies principals de la ciutat que es diferencien en rondes, vies 

d’accés, vies de connexió interna de primer nivell i vies de connexió interna de segon nivell. 

Va ser aprovada en el Decret d’Alcaldia del 16 de novembre del 2005. 

Aquestes vies són el 27,55 % del total de quilòmetres de carrers de la ciutat de Barcelona i 

absorbeixen aproximadament el 82 % del trànsit, és per això que se’n fa una gestió acurada des 

de la Direcció de Serveis de Mobilitat. 
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Figura 4.4. Xarxa bàsica de mobilitat de Barcelona a principis del 2009. Font: Ajuntament de Barcelona 

El conjunt de vials que composen la xarxa bàsica es pot veure a l’Annex A. 

Sobre els 24 km de rondes, que representen el 1,9 % dels quilòmetres de xarxa de la ciutat, 

circula aproximadament el 20 % del trànsit de Barcelona (mesurat en vehicles per quilòmetre). 

Les vies de connectivitat externa tenen 43 km (un 3,4 % de la longitud de la xarxa) i sobre elles 

circula un altre 20 % del trànsit de la ciutat. 

La distribució del trànsit que arriba des de l’exterior de la ciutat i la seva canalització es realitza 

per les principals vies de l’Eixample (gran distribuïdor del trànsit). 

  

4.2 Indicadors del trànsit actuals 

Actualment es disposen de diferents indicadors de trànsit a la ciutat de Barcelona, molts d’ells 

controlats i visibles al Centre de Control de Trànsit Urbà de l’Ajuntament. Alguns es mostren en 
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panells informatius repartits per la ciutat i d’altres a la seva pàgina web (www.bcn.cat/transit/) 

com el plànol del trànsit actual, el del trànsit previst i una taula de temps de recorreguts per a 

diferents trams. També es disposa d’un plànol indicador d’IMD’s, l’aranya de trànsit de la xarxa 

bàsica, un plànol amb els nivells de servei i un cop l’any s’extrauen indicadors de l’estat del 

trànsit com velocitats, temps de recorreguts o vehicles per quilòmetre pels diferents tipus de via. 

 

4.2.1 Panells informatius de l’estat del trànsit 

Es troben en diferents punts de la ciutat (58 en l’actualitat), especialment en rondes i en algunes 

de les vies principals. Enuncien estat de congestió de les vies, temps de recorregut, desviacions 

o itineraris recomanats, velocitats variables, accidents, etc. 

 

Figura 4.5. Panell informatiu de l’estat del trànsit a la Ronda Litoral 

 

4.2.2 Plànol del trànsit actual 

En el plànol del trànsit actual hi són representades les principals vies de la ciutat (les rondes, la 

majoria de les vies d’accés i una petita part de les vies de primer i segon nivell) amb els 

diferents nivells de servei (5 colors segons la densitat del trànsit que presentin, des de molt fluid 
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fins a la congestió). Se senyala també quins trams estan tallats per incidències o quins no reben 

dades de l’estat del trànsit. 

Les dades s’actualitzen automàticament cada 5 minuts a partir de les lectures de ls detectors de 

trànsit que hi ha distribuïts per les vies principals. 

És visible al Centre de Control de Trànsit de l’Ajuntament de Barcelona i a la seva pàgina web. 

 

Figura 4.6. Plànol del trànsit actual. Font: Ajuntament de Barcelona 
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4.2.3 Plànol del trànsit previst 

Sobre el mateix mapa permet consultar l’estat del trànsit previst en 15 minuts. Els càlculs es fan 

en base al processament de dades actuals i històriques referides a uns mateixos dies i hores. 

També s’actualitza cada 5 minuts. 

 

Figura 4.7. Plànol del trànsit previst. Font: Ajuntament de Barcelona 

 

4.2.4 Temps de recorreguts 

Per a diferents trams del mapa es dóna: el temps de recorregut actual, una comparació amb el 

temps de recorregut habitual (millora, es manté o empitjora) i el temps de recorregut previst en 

15 minuts. 
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Temps de recorregut

Temps En relació Temps previst

actual al temps habitual en 15 minuts

Aragó: Meridiana -> Pau Claris 5min 5s Es manté 5min 6s

Guipúscoa: Meridiana -> Cantàbria 5min 8s Es manté 5min 8s

Guipúscoa: Cantàbria -> Meridiana 5min 41s Es manté 5min 36s

Balmes: Pl. Molina -> Av. Tibidabo 11min 16s Empitjora 11min 16s

Diagonal: Ronda de Dalt -> Pl. Maria Cristina 3min 44s Es manté 3min 43s

Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Pl. Francesc Macià 4min 1s Es manté 4min 1s

Diagonal: Passeg de Gràcia -> Pl. de les Glòries 9min 16s Es manté 9min 15s

Diagonal: PL. de les Glòries -> Passeig de Gràcia 10min 5s Es manté 10min 4s

Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Pl. Maria Cristina 3min 10s Es manté 3min 10s

Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Ronda de Dalt 4min Es manté 4min

Meridiana: Ronda de Dalt -> Felip II 4min 7s Es manté 4min 3s

Meridiana: Felip II -> Pl. de les Glòries 4min 24s Es manté 4min 22s

Meridiana: Pl. de les Glòries -> Felip II 3min 8s Es manté 3min 8s

Meridiana: Felip II -> Ronda de Dalt 4min 20s Es manté 4min 20s

Paral·lel sentit Pl. Espanya 6min 5s Es manté 6min 6s

Pau Claris: Còrsega -> Pl. Urquinaona 3min 49s Es manté 3min 52s

Via Laietana: Pl. Urquinaona -> Pl. Antonio López 3min 8s Es manté 3min 5s

Via Laietana: Pl. Antonio López -> Pl. Urquinaona 3min 49s Es manté 3min 49s

Urgell: Paral·lel -> Gran Via 2min 34s Es manté 2min 35s

Urgell: Gran Via -> Paris 3min 1s Es manté 2min 59s

Av. Sarrià: Paris -> Pl. Prat de la Riba 3min 30s Es manté 3min 29s

Numància: Diagonal -> Pl. Països Catalans 3min 26s Es manté 3min 25s

Tarragona: Pl. Països Catalans -> Pl. Espanya 1min 47s Es manté 1min 48s

Via Augusta: Ronda de Dalt -> Mitre 3min 11s Es manté 3min 11s

Via Augusta: Mitre -> Pl. Molina 4min 31s Es manté 4min 31s

Via Augusta: Pl. Molina -> Mitre 4min 59s Es manté 4min 59s

Via Augusta: Mitre -> Ronda de Dalt 2min 29s Es manté 2min 29s

Av. Estatut: Ronda de Dalt -> Túnel de la Rovira 2min 44s Es manté 2min 44s

Túnel de la Rovira: Rambla del Carmel -> Ronda del Mig 2min 1s Es manté 2min 1s

Lepant: Ronda del Mig -> Gran Via 6min 25s Es manté 6min 25s

Padilla: Gran Via -> Ronda del Mig 5min 46s Es manté 5min 47s

Túnel de la Rovira: Ronda del Mig -> Rambla del Carmel 1min 44s Es manté 1min 44s

Av. Estatut: Túnel de la Rovira -> Ronda de Dalt 2min 44s Es manté 2min 44s

Marina: Pl. dels Voluntaris -> Diagonal 6min 57s Es manté 6min 57s

Marina: Gran Via -> Pl. dels Voluntaris 4min 47s Es manté 4min 47s

Bac de Roda: Passeig de Garcia Fària -> Gran Via 18min 28s Empitjora 18min 28s

Ronda de Dalt: Diagonal -> Sant Gervasi 2min 17s Es manté 2min 15s

Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Av. Estatut 2min 20s Es manté 2min 13s

Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Nus de la Trinitat 3min 59s Es manté 4min 7s

Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Sant Gervasi 2min 54s Es manté 2min 55s

Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Diagonal 2min 9s Es manté 2min 7s

Ronda Litoral: Nus de la Trinitat -> Rambla de Prim 1min 39s Empitjora 1min 39s

Relació de trams i temps de recorreguts - 17/11/2008 10:25

Recorregut

 

Taula 4.2. Taula de temps de recorreguts. Font: Ajuntament de Barcelona 

 



Pàg. 22                                                                                                                                                                                   Memòria 

 

4.2.5 Intensitats de trànsit i nivells de servei 

Rep el nom d’aranya de trànsit la representació sobre un plànol dels volums de vehicles que 

circulen per les vies de la ciutat, donant menor o major gruix a la línia representada en funció de 

si hi ha menys o més trànsit. A l’Ajuntament de Barcelona es disposa d’una aranya de trànsit 

realitzada anualment per l’enginyeria Doymo amb el programa TransCAD que és resum de les 

IMD’s per la xarxa viària calculades amb aforaments dels anys anteriors i serveix de consulta 

per als estudis i la planificació del trànsit. 

 

Figura 4.8. Aranya de trànsit de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona 

També amb el programa TransCAD, al departament d’Estudis i Planificació de la Mobilitat es fa 

una simulació del trànsit amb el graf de Barcelona, també anomenada assignació de trànsit, i 

s’obtenen uns plànols amb les IMD’s i els nivells de servei de totes les vies de la xarxa viària. 

Com es pot observar en la següent figura s’utilitza un rang de colors entre el verd i el lila en 

funció de si el tram presenta una menor o major ocupació. 
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Figura 4.9. Plànol de IMD’s i nivells de servei extret del TransCAD 

 

4.2.6 Extracció d’altres indicadors 

Un cop l’any es fa una extracció d’indicadors des de la Direcció de Serveis de Mobilitat per 

conèixer i qualificar l’estat del trànsit de les vies de la ciutat. Els principals indicadors extrets per 

diferents tipus de vies (rondes, vies de connectivitat externa, vies mar-muntanya i vies 

transversals) són la velocitat, els temps de recorreguts i els vehicles per quilòmetre. 

La velocitat i els temps de recorregut s’obtenen amb un vehicle flotant que es fa circular pels 

diferents tipus de via durant uns quants dies laborables i va acumulant informació per diferents 

trams. 
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Taula 4.3. Taula resum de velocitats dels darrers anys. Font: Ajuntament de Barcelona 

Els vehicles per quilòmetre (veh x km) s’obtenen multiplicant una mitjana de les IMD’s, 

calculada a partir d’alguns detectors de trànsit, pel nombre total de quilòmetres de cada tipus de 

via. 

Aquests indicadors calculats es recullen en la memòria de les Dades Bàsiques de la Mobilitat 

que elabora l’Ajuntament anualment. 

 

4.2.7 Tecnologia aplicada als indicadors 

L’aplicació de la tecnologia en la gestió del trànsit permet millorar l’eficiència de les mesures 

aplicades, obtenint com a resultat un major aprofitament dels recursos. 

Els sistemes de comunicació permeten disposar d’informació concentrada en els punts de presa 

de decisió i de mecanismes d’actuació remota per poder actuar des dels centres de gestió del 

trànsit sobre la ciutat. En concret les tecnologies utilitzades en els indicadors són les següents: 

 Fibra òptica: és el suport físic de xarxa Gigabit Ethernet utilitzada per comunicar amb 

múltiples equips (connexió entre centres de control i amb les espires comptadores de 

vehicles) 

 Trunking: sistema de comunicació sense fils que gestiona els panells de missatge 

variable 

 GPRS: comunicació utilitzada per panells de missatge variable 
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4.3 Diagnosi 

A l’hora de fer una avaluació de l’estat actual dels indicadors cal remarcar que es troba a faltar 

més informació pels itineraris principals i més congestionats de la ciutat i també més detall en la 

informació de la pàgina web de l’estat del trànsit a Barcelona. De cara a una millor planificació 

del trànsit des de la Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament també seria necessària 

l’extracció d’indicadors de forma més dinàmica i contínua que mostressin l’evolució i qualitat de 

l’estat del trànsit a la ciutat. 

El volum de vehicles que circula per les vies principals de la ciutat és considerable en les hores 

punta del matí i la tarda i causa molts problemes de congestió. Una bona orientació dels usuaris 

de la xarxa bàsica pel que fa als itineraris recomanats per poder evitar aglomeracions agilitzaria 

la circulació. Per exemple, es podria augmentar el nombre de panells informatius que informen 

de l’estat instantani de les congestions de vehicles en els punts més crítics de les vies principals 

de la xarxa bàsica i informar dels itineraris recomanats en cada cas. 

També afavorirà a una millor distribució dels vehicles una informació més detallada a la web en 

la que es pogués veure i preveure l’estat del trànsit no només de les vies principals sinó de tota 

la xarxa bàsica i una explicació dels itineraris recomanats per creuar la ciutat tant 

longitudinalment com transversalment. Per aconseguir-ho es podria representar un mapa 

obtingut del graf de Barcelona del programa TransCAD, amb detall i informació de totes les vies 

de la ciutat. 

El graf de la ciutat de Barcelona utilitzat per a fer simulacions de trànsit amb el programa 

TransCAD i per obtenir l’aranya del trànsit, plànols amb IMD’s i nivells de servei de totes les 

vies, està antiquat. Això és degut a nombroses modificacions en els vials de circulació 

realitzades en els darrers anys com creació de nous vials, restriccions de trànsit, canvis en 

sentits de circulació, prohibició de girs i altres canvis. Per tant, es necessita una actualització del 

graf d’aquest programa de manera que presenti les característiques actuals dels vials de 

circulació pels vehicles motoritzats i les simulacions de trànsit fetes siguin el més reals i fiables 

possible. 
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De cara a la planificació i als estudis de la mobilitat seria important disposar d’una aranya del 

trànsit actualitzada en tot moment, i de diferents aranyes pròpies de situacions característiques 

que afectin l’estat del trànsit, com podrien ser: els dies de la setmana, les franges del dia, les 

condicions meteorològiques, els esdeveniments importants (fires, curses, manifestacions, partits 

de futbol, etc.), etc. 

També seria important l’obtenció dels plànols d’IMD’s i nivells de servei i dels indicadors, que 

ens mostren l’evolució i la qualitat de l’estat del trànsit, de manera molt més dinàmica i contínua. 

D’aquesta manera seria molt més fàcil detectar problemes en la circulació i poder actuar de 

forma correctiva. 

Una manera de sensibilitzar la població en quan al canvi climàtic i a les actuacions que es 

poden dur a terme per fer de Barcelona una ciutat més sostenible seria posar indicadors que 

enunciessin l’estat instantani d’emissions de contaminants i consums de combustibles, i una 

comparació amb els objectius a complir (Kyoto). D’aquesta manera i amb les corresponents 

campanyes informatives i millores en les xarxes de transport menys contaminants, a mesura 

que la gent anés fent un canvi modal cap a un sistema de transport més sostenible aniria veient 

l’evolució de la qualitat de l’aire de la seva ciutat, cosa que animaria a més ciutadans de 

Barcelona a promoure i seguir aquest canvi. 

Per obtenir tot aquest conjunt d’indicadors diàriament o instantàniament es necessitaria un 

tractament i extracció de dades de forma automatitzada, cosa que no es realitza en l’actualitat, 

probablement per falta de recursos. 

Amb el present projecte es pretén facilitar l’obtenció dels indicadors diaris i instantanis 

comentats anteriorment començant per arreglar el graf del simulador TransCAD i, 

posteriorment, preparant unes taules de dades que realitzin els càlculs necessaris per a 

l’obtenció d’aquests. 
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5 Descripció, millora i validació del model 

 

5.1 Descripció del model 

Per temes de gestió de la mobilitat com fer simulacions del trànsit l’Ajuntament de Barcelona 

utilitza des de fa uns quants anys el programa TransCAD que disposa d’un graf de Barcelona. 

Amb aquestes es pot preveure el trànsit per tota la xarxa viària de la ciutat després de qualsevol 

actuació que es tingui previst realitzar i s’utilitza sobretot per estudiar les possibles desviacions 

del trànsit en la realització d’obres que provoquin talls de carrers i com a consulta d’IMD’s i 

nivells de servei per a estudis i planificació del trànsit. 

Revisant el model es va observar que la fiabilitat era bastant baixa degut bàsicament a una falta 

d’actualització del graf de la ciutat i d’alguna taula utilitzada en les simulacions. Aquestes es 

comenten en l’apartat 5.2. 

Per a l’obtenció dels nous indicadors diaris i instantanis es creen amb el programa Microsoft 

Excel unes taules de dades amb tots els trams de carrer de la xarxa bàsica i els de la xarxa 

local que l’alimenten. Aquests trams (o arcs) estan ordenats per un identificador i cada un 

correspon a un tros de vial entre dues interseccions consecutives. Donada la facilitat 

d’interacció entre l’Excel i el TransCAD, sobretot pel que fa a taules de dades, s’utilitzen els 

identificadors dels arcs del graf de Barcelona que atorga de manera automàtica el TransCAD. 

Cada arc o tram té un conjunt de paràmetres associats i unes fórmules que a partir de la seva 

intensitat de vehicles permet extreure resultats que tractats donaran els indicadors per cada 

tipus de via.  

Es dissenya la taula de manera que la intensitat de vehicles dels trams de la xarxa bàsica sigui 

funció de la lectura d’un detector de trànsit (Ʉ arc i, ƒi = ƒ (detector) on ƒ és la fórmula de la 

intensitat). D’aquesta manera cada cop que s’actualitzin les lectures dels detectors s’obtindrà 

una nova distribució de tot el trànsit per les principals vies de la ciutat.  

Així doncs, els valors d’intensitats de vehicles dels trams s’obtenen: 
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- De lectura directa de detector de trànsit (el tram conté un detector) 

- De fórmula a partir dels percentatges de gir dels arcs que l’alimenten extrets de 

l’assignació del TransCAD 

- De valor constant, si és un arc de la xarxa local que alimenta a la xarxa bàsica, o de 

fórmula a partir dels percentatges de gir dels arcs que l’alimenten, si és un arc de la 

xarxa bàsica, extrets d’aforaments automàtics o manuals (el tram conté un aforament 

manual o automàtic) 

- De valor constant extret de l’assignació del TransCAD 

A l’Annex C s’adjunten exemples d’aforaments manuals i automàtics. 

A continuació es mostra un exemple de les fórmules introduïdes en un encreuament de dues 

vies d’un sentit: 

 

A = %x-a·X + %y-a·Y        

B = %x-b·X + %y-b·Y 

 
 

On s'ha de complir: 
 

  ∑ entrades = ∑ sortides  X + Y = A + B 

  Figura 5.1. Exemple d’encreuament de dues vies de sentit únic 

La intensitat de l’arc A és el percentatge de vehicles que van de l’arc X a l’arc A per la intensitat 

de X més el percentatge de vehicles que van de l’arc Y a l’arc A per la intensitat de Y. De la 

mateixa manera es calcula per l’arc B. Sempre s’ha de complir que la suma de les entrades 

(intensitats dels trams d’entrada a la intersecció) sigui igual a la suma de les sortides (intensitats 

dels trams de sortida de la intersecció). 

Així doncs, les intensitats dels trams de la xarxa bàsica, excepte aquells que contenen espires 

de trànsit, seran fórmula dels seus precedents mitjançant percentatges de les seves intensitats. 

No obstant, això no es podrà complir en la totalitat dels trams ja que en alguns extrems del graf 
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(vies que connecten la ciutat de Barcelona amb el seu entorn) no es disposa d’arcs anteriors o 

de detector de trànsit. En aquests casos, molt concrets, la fórmula de la intensitat de vehicles 

serà funció del detector de trànsit posterior més proper. 

S’usen els percentatges de gir i no els volums de gir per poder obtenir fórmules que variïn en 

funció de les lectures dels detectors de trànsit. Per tant, se suposa que els percentatges de gir 

són constants en totes les interseccions del graf per les diferents franges del dia i pels diferents 

dies de la setmana. Aquesta suposició, tot i que se sap que no és certa ja que les interseccions 

poden presentar diferents comportaments pel que fa als girs en funció de la franja horària i del 

dia, s’ha de realitzar i acceptar perquè no es disposen de recursos suficients per conèixer el 

comportament de cada intersecció al llarg del temps. Per aconseguir-ho s’haurien de realitzar 

aforaments manuals a totes les interseccions de la xarxa bàsica (milers), fora de l’abast 

d’aquest projecte.  

No obstant, com que la simulació està feta en les condicions d’un dia laborable tipus i els 

aforaments són realitzats en dies laborables el model s’aproxima al màxim a aquestes 

condicions que són les més habituals, les més crítiques i les més adequades d’estudiar. 

El començament de la taula d’Excel amb els trams comentats i les seves IMD’s s’observa en la 

següent figura: 
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Taula 5.1. Taula dels trams de la xarxa bàsica més els que l’alimenten i de tractament de IMD’s 

La taula conté 5.523 trams amb el seu identificador (ID), el tipus de via (TVIA), els sentits de 

circulació (Dir), les intensitats mitjanes diàries en cada sentit (IMD AB i IMD BA) i el tipus de 

comptatge en cada sentit, és a dir, la forma amb què s’ha obtingut la intensitat de vehicles 

(Tipus Compt. AB i Tipus Compt. BA). A l’Annex D s’adjunta una major part de la taula. 

Com es pot veure en la figura, el tractament de les dades per a l’obtenció dels indicadors es 

realitza en diferents pestanyes o fulles de càlcul en funció del tipus de via (rondes, vies d’accés, 

1er nivell i 2on nivell) i així obtenir resultats per separat, que després són resumits i sumats en 

la pestanya de Taula Resum. 

També es pot observar que es crea una pestanya de Detectors i una de trams que Alimenten 

xarxa bàsica que són les que, amb l’ajuda de macros d’Excel que automatitzen el procés, reben 

les intensitats de noves lectures i simulacions realitzades. La taula principal de Trams llegeix el 

valor d’intensitat directament de la casella corresponent d’aquestes dues pestanyes i així s’evita 
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realitzar tractaments de dades en la taula gran que, al ser molt més extensa, són més lents i 

que de produir-se un error seria més complicat d’arreglar. 

Per tant, resumint, el procés només necessita de la introducció de lectures dels detectors de 

trànsit (en la pestanya Detectors) per actualitzar totes les intensitats i fórmules de les diferents 

pestanyes i obtenir els resultats per cada tipus de via i els globals.  

 

5.1.1 Visió general del programa TransCAD 

El TransCAD és un sistema d’informació geogràfica (SIG o GIS) dissenyat específicament per 

als professionals del transport amb l’objectiu d’emmagatzemar, visualitzar, gestionar i analitzar 

les dades de transport. 

Un SIG funciona com una base de dades amb informació geogràfica que es troba associada per 

un identificador comú als objectes gràfics d’un mapa digital o un graf. D’aquesta manera, 

senyalant un objecte es coneixen els seus atributs. El sistema permet separar la informació en 

diferents capes temàtiques i es pot treballar amb elles de manera ràpida i senzilla. 

El TransCAD pot ser utilitzat per a tots els modes de transport i en qualsevol escala geogràfica 

o nivell de detall, i combina en una única plataforma integrada les propietats d’un GIS i les 

dades objecte dels estudis de transport com: 

- Xarxes de transport 

- Matrius 

- Rutes i itineraris de transport 

- Dades de referència lineal 

En el projecte en qüestió es treballa amb diverses xarxes de transport i matrius pròpies del graf 

de Barcelona. 

Les xarxes de transport són estructures de dades especialitzades que representen els patrons 

que governen els viatges a través d'una xarxa. Aquests patrons són emmagatzemats d'una 
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manera altament eficient que permet que el TransCAD solucioni qualsevol problema de rutes 

ràpidament. Les xarxes poden incloure característiques detallades com: 

- Restriccions o demores en les interseccions 

- Passos elevats, passos inferiors i trams de sentit únic 

- Atributs d’interseccions i enllaços 

- Centres d’intercanvi modal i funcions de demora 

- Connectors centroide-node (radis) 

- Classificacions d’arcs i funcions de configuració 

- L’accés del trànsit i la seva sortida 

Les matrius contenen fluxos de mercaderies, taules origen-destinació de viatges, distàncies, 

costos o temps de viatge, que són essencials per a qualsevol aplicació de transport. El 

TransCAD disposa de les funcions per crear i realitzar operacions amb matrius, així com eines 

per l’anàlisi espaial i la visualització de dades matricials. 

A continuació es mostra una petita part de la matriu origen-destinació (O-D) de viatges del graf 

de la ciutat que utilitza el TransCAD. Es tracta d’una matriu de 351 files i columnes ja que 

aquest és el nombre de centroides del graf que són els que generen i atrauen els viatges que es 

distribueixen a través dels arcs i nodes. 
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Figura 5.2. Matriu origen-destinació (O-D) del graf de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona 

Les rutes i itineraris indiquen els itineraris a seguir als vehicles de recollida o repartiment, 

autobusos o vehicles particulars que visiten diversos punts. El TransCAD inclou eines per a 

crear, visualitzar, editar i manipular rutes i una tecnologia única per a visualitzar-les en mapes 

de forma clara i convincent. És possible organitzar un conjunt de rutes afins en un únic sistema 

de rutes, incloent els seus atributs i horaris de passada de vehicles. 

La referència lineal identifica la localització de característiques de transport, com la distància a 

un punt fix al llarg d'un itinerari. El TransCAD pot mostrar i analitzar aquests conjunts de dades 

sense conversió, i inclou funcions de segmentació dinàmica per a combinar i analitzar múltiples 

conjunts de dades de referències lineals. Això fa que el TransCAD sigui una bona eina per als 

següents tipus d'informació: dades d'infraestructura de serveis i d'operacions, localització 
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d'accidents, avaluació de l'estat de paviments o vies, fluxos de trànsit i dades de passatgers de 

transport públic i traçat de serveis. 

 

5.1.2 Representació en mapes i visualització 

Amb el TransCAD es pot crear un mapa d'alta qualitat utilitzant un conjunt complet d'eines de 

dibuix manual i anotació de mapes amb gran varietat d'estils i opcions. El TransCAD disposa de 

funcions especialitzades per a les aplicacions de transport com:  

- Visualització automàtica de carrers d'un sol sentit  

- Etiquetatge dinàmic del mapa que s'ajusta a l'escala utilitzada  

- Capes de carreteres incorporades que permeten realitzar mapes amb qualitat de 

publicació 

- Mapes d'itineraris possibles que mostren diferents alternatives, una al costat de l'altra 

per a una major visibilitat 

- Mapes de línies de desig que descriuen gràficament fluxos entre zones de viatge 

Algunes eines addicionals permeten visualitzar dades que no poden ser mostrades amb un GIS 

convencional:  

- Gràfics de porcions, línies o barres que il·lustren les tendències de les dades 

- Diagrames d'intersecció que il·lustren els fluxos i els moviments de gir 

- Gràfics que representen característiques de servei i la seva variació al llarg de l'itinerari 

- Eines interactives per a editar característiques geogràfiques i per a definir restriccions i 

demores en els encreuaments 

Les eines de disseny de pàgina permeten combinar qualsevol nombre de mapes, gràfics i taules 

de dades en una única presentació. 
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És per això, que la visualització de mapes amb el TransCAD ens ajudarà a conèixer de manera 

molt intuïtiva l’estat de la xarxa viària de la ciutat. Aquests poden ser guardats com a imatge  per 

ser visibles en qualsevol visor d’imatges, o com a arxiu d’Adobe Reader (.pdf). 

 

5.1.3 Mòduls d’aplicació 

La integració del GIS i les funcions de modelització i logística permeten al TransCAD resoldre 

molts dels problemes que es plantegen en la planificació del transport com: 

- Anàlisis de xarxes 

- Anàlisis de transport de passatgers 

- Models de demanda de viatges i planificació del transport 

- Rutes de vehicles i logística 

- Models de distribució i localització. 

Pel projecte és necessari realitzar una simulació del trànsit a través del graf, és a dir, un anàlisi 

d’una xarxa. 

Els models d’anàlisis de xarxes s’utilitzen per a resoldre qualsevol tipus de problema de xarxes 

de transport: 

- Les rutines de camins mínims generen els itineraris més curts, més ràpids o de menor 

cost entre qualsevol número d’orígens i de destinacions, amb qualsevol número de punts 

de pas intermedis. 

- Els models de partició de xarxes creen àrees d’influència de serveis basant-se en 

l’accessibilitat, realitzant anàlisis de temps de recorregut, o avaluant possibles 

ubicacions de serveis. 

- Els models de desplaçament del viatjant construeixen circuits de visites eficients que 

passen per qualsevol número de punts prefixats en una xarxa. 
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Els models d’anàlisis de transport de passatgers del TransCAD es basen en eines específiques 

i procediments concrets per a crear i treballar amb xarxes de transport públic. El sistema de 

tarifes pot ser especificat com a sistema pla o zonal. Usant xarxes de transport públic i sistemes 

de tarifes es poden trobar camins mínims i caracteritzar els diferents atributs que intervenen en 

el desplaçament. 

Aquestes xarxes també s'utilitzen per a desenvolupar processos d'assignació. Es pot estimar el 

nombre de passatgers que circulen per un arc determinat de la xarxa com una funció del nivell 

de trànsit o de servei. En aquest sentit, s’inclouen uns algorismes molt sofisticats i vàlids per als 

processos d'assignació. 

El TransCAD disposa d’unes extensions específiques per a transport públic i pot desenvolupar 

una gestió de dades per a sistemes de transport complexos i disposa d'aplicacions sobre 

sistemes d'informació a l'usuari, horaris i mercadeig. 

Els models de demanda de viatges i planificació del transport inclouen una gran amplitud 

d'eines per a la modelització de la generació i distribució de viatges, el repartiment modal, i 

l'assignació de trànsit. 

Els models de disseny de rutes de vehicles i logística s’apliquen a tots els modes de transport i 

poden fer-se servir per a multitud d’aplicacions diferents en els sectors públic i privat: 

- Operacions de recollida i entrega 

- Planificació de la distribució 

- Manteniment de serveis 

- Entrega o recollida porta a porta 

- Neteja de carrers o retirada de neu 

- Recollida d’escombraries o residus reciclables 

- Lectura de comptadors 
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Els models de distribució i localització tenen una gran aplicació en els sectors de transport i 

màrqueting. La rutines d'agrupació agreguen consumidors, serveis, o àrees en els grups 

homogenis que poden ser servits de la manera més eficaç. Els models de zonificació agrupen 

seccions censals, districtes postals, comarques, o altres zones regionals en territoris 

homogenis. Els models de localització analitzen els costos i beneficis de qualsevol nombre de 

localitzacions de serveis proposada. 

Aquests models poden ser utilitzats per a : 

- Traçat de xarxes territorials i de serveis 

- Revisió de divisions administratives 

- Planificació de vendes i màrqueting 

- Desplegament  de personal per a vendes domiciliaries 

- Localització de punts de venda i distribució 

- Localització de centres comercials i planificació de la xarxa de distribució 

- Localització de serveis de protecció civil i seguretat ciutadana (policia, bombers) 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte utilitza dades extretes del model d’assignació o 

simulació de trànsit del programa. Aquest fa una estimació del volum de trànsit per tota la xarxa 

(arcs) partint de les matrius origen-destinació (O-D) i utilitzant el mètode de camins mínims que 

permet identificar el recorregut més ràpid. Les matrius O-D utilitzades s’obtenen dels resultats 

d’enquestes en dia feiner (EMEF) ajustades amb les dades de detectors de trànsit (espires) i 

comptatges manuals i automàtics. 

El model també permet extreure els moviments del trànsit en cada intersecció (node), per tant, 

es poden calcular fàcilment els percentatges de gir de arc a arc. 

Els resultats de l’assignació són mostrats i emmagatzemats en taules i poden representar-se i 

visualitzar-se amb diferents mapes dins del mateix programa TransCAD. Les taules són 

fàcilment exportables a Microsoft Excel que permet el tractament de les dades. 
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5.2 Millores introduïdes al model 

Per poder disposar de les dades amb la màxima fiabilitat possible s’han dut a terme diferents 

millores i actualitzacions en alguns arxius del programa TransCAD. 

Per començar s’ha actualitzat el graf de la ciutat. Tota població està sotmesa a continus canvis 

en els seus vials i en el cas de Barcelona encara es fa més palès degut a la seva evolució 

continua en termes de mobilitat i vialitat i a la quantitat d’obres que es realitzen a la ciutat amb 

afectacions a la xarxa viària. 

És per això que s’han actualitzat al graf de Barcelona els canvis de sentit, canvis en el nombre 

de carrils, obertura o modificació de vials, pacificació de carrers amb restriccions del trànsit, etc. 

realitzats en els darrers anys. En l’actualitat hi ha moltes obres en procés a la ciutat amb 

desviacions provisionals del trànsit que, un cop la constitució dels vials sigui la definitiva, 

s’hauran d’anar introduint al graf. 

El graf de Barcelona està compost per arcs i nodes. 

Els arcs són trams de vials que van de node a node i que contenen informació de la seva 

morfologia i de les propietats que afecten al trànsit que hi circula. Els nodes són els connectors 

dels arcs i contenen informació sobre tots els moviments possibles en cada intersecció. 

Contenen una penalització (en segons) pels girs o canvis de direcció. 

Cada arc té associat la següent taula de característiques: 

ID Nombre que identifica l’arc 

TVIA 

Tipus de jerarquia viària de l’arc depenent de si pertany a Rondes (1), Vies d’Accés 
(2), Vies de 1er Nivell (3), Vies de 2on Nivell (4), Carrers de la Xarxa Local (5, 6, 7 i 
8), Rampes (9), Carrers de vianants (10), Carrers de prioritat invertida (11), Radis 
(12) 

LONG. Longitud de l’arc (en Milles o Km) 

DIR 
Via de doble sentit AB i BA (0) o de sentit únic AB (1). (AB és el sentit en què l’arc 
s’ha dibuixat i BA és el sentit contrari) 

AB CARRIL Nombre de carrils en el sentit AB 
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BA CARRIL Nombre de carrils en el sentit BA 

AB VELOC Velocitat en buit en el sentit AB 

BA VELOC Velocitat en buit en el sentit BA 

AB CAPCARR Capacitat dels carrils en el sentit AB 

BA CAPCARR Capacitat dels carrils en el sentit BA 

AB FS Percentatge de temps de verd en el sentit AB 

BA FS Percentatge de temps de verd en el sentit BA 

AB ALFA Coeficient  (alfa) en el sentit AB 

AB BETA Coeficient  (beta) en el sentit AB 

BA ALFA Coeficient  (alfa) en el sentit BA 

BA BETA Coeficient  (beta) en el sentit BA 

 

Figura 5.3. Graf de Barcelona al TransCAD amb ID’s i diferenciació de la xarxa bàsica 
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Cal remarcar que en certs barris principalment dels afores no s’han pogut actualitzar tots els 

vials secundaris per manca de recursos, però la xarxa bàsica sí que ha estat actualitzada en la 

seva totalitat tal i com va ser aprovada en el darrer Decret d’Alcaldia. 

Moltes de les dades estaven obsoletes o introduïdes de manera aproximada i sense contrastar 

amb les propietats de cada vial. Després l’actualització duta a terme s’ajusta molt més a la 

realitat. 

L’identificador (ID) i la longitud (LONG) ho posa el TransCAD automàticament cada vegada que 

es crea un arc. La resta de característiques s’han de complimentar per tal de poder fer la 

simulació del trànsit correctament. 

Els tipus de via (TVIA) s’han repassat per tal que la xarxa bàsica quedi ben definida. Aquesta 

inclou des dels TVIA=1 fins als TVIA=4 (rondes, vies d’accés, vies de connexió de primer nivell i 

de segon nivell).  

Els vials de vianants (TVIA=10) es treuen al realitzar l’assignació ja que no permeten el pas de 

vehicles. Els radis (TVIA=12) són arcs amb característiques diferents a la resta i es comporten 

de manera diferent a l’hora d’assignar. Aquests connecten els aproximadament 350 centroides 

amb el graf. Els centroides són els nodes origen i destí que generen els viatges a través del graf 

de la ciutat. 

S’ha modificat el sentit (DIR) en aquells trams que hi ha hagut canvis en la distribució del trànsit 

d’un sentit a doble sentit o viceversa. 

En aquells carrers que hi ha hagut un augment o una disminució en el nombre de carrils s’ha 

actualitzat aquest camp. Cal tenir en compte que el carril bus no es té present en la simulació 

del trànsit. 

També s’ha repassat la velocitat en buit dels trams, que seria la velocitat màxima permesa, 

especialment en les zones 30 creades recentment on la velocitat màxima permesa ha passat a 

ser de 30 km/h. 

El càlcul de la capacitat dels carrils s’ha repassat i ajustat seguint les pautes explicades en el 

següent apartat. En aquells trams en què hi ha carril bus s’ha augmentat una mica la capacitat 
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dels carrils per tal que la capacitat total de la via es correspongui a la real, ja que en el 

TransCAD no s’introdueix el carril bus. 

S’han actualitzat els temps de verd de les cruïlles semaforitzades de la xarxa bàsica a partir 

dels darrers documents de regulació semafòrica de la ciutat. 

Els coeficients  (alfa) i  (beta) són paràmetres característics del carrers que afecten al temps 

de recorregut per aquests. Una  i una  absorbeixen millor el trànsit, en canvi una  i una 

 perjudiquen el trànsit de pas pel tram.  

Al fer una assignació el TransCAD utilitza la taula de girs prohibits per saber en cada intersecció 

quins moviments estan permesos i quins no. En aquesta taula d’Excel es posen les parelles de 

trams units per un mateix node que no permeten el moviment de l’un a l’altre. S’han repassat 

tots els girs prohibits especialment en les vies de doble sentit de circulació, ja que en els darrers 

anys s’han prohibit molts girs a l’esquerra. A l’Annex B es pot veure una part de la taula dels girs 

prohibits. 

 

5.3 Validació del model 

Un cop arreglat el graf de Barcelona s’ha comprovat que el model ut ilitzat en la simulació del 

trànsit és vàlid i els valors que s’obtenen s’aproximen al màxim als reals. 
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Figura 5.4. Detall dels valors de l’assignació a Balmes - Via Augusta 

Per validar-lo s’han comparat els valors que s’extreuen de la simulació amb dades de detectors i 

d’aforaments manuals. 
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Figura 5.5. Comparació de valors de l’assignació amb lectures de detectors 
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Figura 5.6. Comparació de valors de l’assignació amb aforaments manuals de l’any 2008 

Com es pot observar en els gràfics i en les R2 de les seves línies de tendència l’assignació 

realitzada amb el TransCAD s’aproxima en un 90 % a la realitat, per tant, es considera força 

fiable. 

Cal remarcar que abans de realitzar les modificacions en el graf de Barcelona i la taula de girs 

prohibits la fiabilitat de la simulació de trànsit era molt menor ja que les comparacions amb les 

dades de detectors i els aforaments manuals mostraven una aproximació a la realitat d’un 60 %. 

Cal dir que partim d’un sistema determinat amb uns 300 detectors de trànsit distribuïts per tota 

la ciutat: 



Pàg. 44                                                                                                                                                                                   Memòria 

 

 

Figura 5.7. Plànol de la ubicació dels detectors a Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona 

La distribució d’aquests detectors pels diferents tipus de via de Barcelona és la següent: 

 Detectors % 

Rondes 36 12,5% 

Vies Accés 67 23,3% 

Vies 1er nivell 88 30,7% 

Vies 2on nivell 82 28,6% 

Xarxa local 14 4,9% 

No aplicables 37 11,4% 

TOTAL 324 100% 

 

Els detectors no aplicables són aquells que no poden ser utilitzats per a l’extracció de lectures 

d’intensitats de vehicles. Alguns d’aquests pel fet d’estar situats en el mateix tram que altres 

espires i la majoria perquè, degut a problemes tècnics, no realitzen els comptatges de vehicles 

correctament. 
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S’han utilitzat més de 50 aforaments dels darrers 3 anys (2007-2009) per introduir percentatges 

de girs i valors d’intensitats a les taules de dades. Seria convenient anar introduint els nous 

aforaments realitzats a la ciutat de cara a obtenir una major aproximació a la realitat per part del 

model, ja que els aforaments tenen una fiabilitat major que la simulació de trànsit del TransCAD. 

Per millorar la fiabilitat del sistema caldria tenir, doncs, més dades de detectors o d’aforaments 

en algunes zones de la xarxa bàsica poc aforades. 
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6 Nous indicadors del trànsit 

 

6.1 Tractament de dades del trànsit 

Tots els càlculs necessaris per l’obtenció dels indicadors es realitzen en les pestanyes de l’arxiu 

d’Excel que separen els tractaments de dades en funció del tipus de via. La major part de les 

variables que ens interessen per al càlcul d’indicadors de l’estat del trànsit s’obtenen a partir de 

fórmules que inclouen diferents paràmetres característics dels vials i les interseccions. Aquests 

paràmetres (ID, longitud, número de carrils, sentits, etc.) s’obtenen del graf del TransCAD i es 

poden exportar fàcilment a les taules d’Excel. 

Dins d’aquestes variables a calcular en destaquen la capacitat i el temps de recorregut dels 

diferents trams per la seva major complexitat i el seu ús per a l’obtenció dels indicadors. 

 

6.1.1 Càlcul de la capacitat 

A l’hora de fer el càlcul de la capacitat d’una via es pot fer de manera teòrica com es proposa al 

Highway Capacity Manual per les interseccions semaforitzades o a partir de la relació 

fonamental del trànsit i les intensitats reals registrades a Barcelona. 

La forma teòrica exposada al manual americà és el mètode de càlcul de la capacitat més 

conegut i utilitzat. En aquesta es defineixen els següents conceptes: 

 V: Durada de la fase de verd (es permet el pas de vehicles) [segons] 

 R: Durada de la fase de vermell (no es permet el pas de vehicles) [segons] 

 T: Cicle del semàfor = V + R [segons] 

Mentre el semàfor està en la seva fase de verd podrà passar per l’accés un nombre màxim de 

vehicles per cada hora, que constitueix el que es denomina intensitat de saturació. 
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Multiplicant aquesta intensitat de saturació per la relació entre la durada de la fase de verd i la 

del cicle s’obté el màxim nombre de vehicles que poden passar per una hora (capacitat). 

 
T

V
SC   essent  C: Capacitat (vehicles/hora) 

     S: Intensitat de saturació (vehicles/hora) 

     V: Durada de la fase de verd (segons) 

     T: Durada del cicle (segons) 

Si en un tram existeixen carrils reservats per diferents moviments, com girs a l’esquerra o a la 

dreta, s’estudien separadament de la resta de carrils de l’accés. Es formen, per tant, dins d’un 

mateix tram, diferents grups de carrils que s’analitzen per separat. El procediment pel càlcul de 

la intensitat de saturació per cada grup és el següent: 

S = 1900·N·ƒa·ƒvp·ƒi·ƒe·ƒb·ƒz·ƒgd·ƒgi on S: Intensitat de saturació (vehicles/hora) 

       N: Nombre de carrils 

       ƒa,ƒvp,ƒi,ƒe,ƒb,ƒz,ƒgd,ƒgi : Factors de correcció 

Factors de correcció 

ƒ Correcció per Fórmula Variable 

ƒa Amplada del carril (5,4+A)/9 A: Amplada del carril (m) 

ƒvp Vehicles pesats 100/(100+P) P: Percentatge de pesats (%) 

ƒi Inclinació de la rasant 1-I/100 I: Inclinació de la rasant 

ƒe Estacionament 1-(0,1+M/20)/N M: Moviments d’estacionament en una hora 

ƒb Parades d’autobús 1-B/(250N) B: Autobusos que paren per hora 

ƒz Situació (0,9-1) En centre urbà 0,9, en altres zones 1 

ƒgd Girs a la dreta 1 – 0,15P P: Proporció de vehicles que giren a la dreta 

ƒgi Girs a l’esquerra 1/(1+0,05P) P: Proporció de vehicles que giren a l’esquerra 

Taula 6.1. Factors de correcció pel càlcul de la intensitat de saturació. Font: Highway Capacity Manual 

Malgrat no es disposen de les dades necessàries per la validació del model, es troben a faltar 

paràmetres com la presència o no de carril bus o la consideració de les parades en doble fila. 
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Donada la complexitat de càlcul i d’obtenció de tots els paràmetres pels diferents trams i carrils 

de Barcelona s’ha optat per realitzar el càlcul de les capacitats de les vies partint de la relació 

fonamental del trànsit i les intensitats reals, dades que ens venen donades pels detectors de 

trànsit. 

PM Tipus Dia Data Hora Intensitat Ocupació

3003 2 17/03/2010 00:00 476 1

3003 2 17/03/2010 00:05 557 2

3003 2 17/03/2010 00:10 301 1

3003 2 17/03/2010 00:15 557 2

3003 2 17/03/2010 00:20 534 2

3003 2 17/03/2010 00:25 452 1

3003 2 17/03/2010 00:30 371 1

3003 2 17/03/2010 00:35 499 2

3003 2 17/03/2010 00:40 510 2

3003 2 17/03/2010 00:45 360 1

3003 2 17/03/2010 00:50 290 1

3003 2 17/03/2010 00:55 116 0

3003 2 17/03/2010 01:00 255 1

3003 2 17/03/2010 01:05 220 0

3003 2 17/03/2010 01:10 267 1

3003 2 17/03/2010 01:15 278 1

3003 2 17/03/2010 01:20 185 0

3003 2 17/03/2010 01:25 220 1

3003 2 17/03/2010 01:30 209 1

3003 2 17/03/2010 01:35 209 1

3003 2 17/03/2010 01:40 174 0

3003 2 17/03/2010 01:45 185 0

3003 2 17/03/2010 01:50 116 0

3003 2 17/03/2010 01:55 232 1

3003 2 17/03/2010 02:00 150 0

3003 2 17/03/2010 02:05 174 0

3003 2 17/03/2010 02:10 232 1

3003 2 17/03/2010 02:15 92 0

3003 2 17/03/2010 02:20 162 1

3003 2 17/03/2010 02:25 127 0

3003 2 17/03/2010 02:30 150 0

3003 2 17/03/2010 02:35 174 0

3003 2 17/03/2010 02:40 116 0

3003 2 17/03/2010 02:45 127 0

3003 2 17/03/2010 02:50 162 0

3003 2 17/03/2010 02:55 46 0

3003 2 17/03/2010 03:00 46 0

 

Taula 6.2. Dades instantànies extretes d’un detector. Font: Ajuntament de Barcelona 

 

 

Figura 6.1. Intensitats mitjanes horàries al carrer Muntaner. Font: Ajuntament de Barcelona 



Pàg. 50                                                                                                                                                                                   Memòria 

 

Com que l’objectiu és calcular la capacitat en funció d’una sèrie de paràmetres, agafarem com a 

dades de referència els registres dels dies laborables, quan la intensitat és major i, per tant, és 

més probable que s’obtinguin dades d’intensitat que oscil·lin al voltant de la capacitat de la via. 

Generalment es presenten dues puntes d’intensitat; una pel matí, coincidint amb les hores en 

què la gent es dirigeix al seu lloc de treball i una altra per la tarda. 

Intensitat, velocitat i densitat es relacionen a partir de la relació fonamental del trànsit: 

I = Vm · D on Vm és la velocitat mitjana espaial (velocitat mitjana de tots els vehicles 

que en un instant determinat estan dins d’un tram de via) 

A grans trets i de forma esquemàtica, el diagrama fonamental del trànsit pot representar-se de 

la següent manera obtenint per a qualsevol punt la intensitat (ordenada), densitat (abscissa) i la 

velocitat mitjana (pendent de la recta): 

 

 

Figura 6.2. Diagrama fonamental del trànsit. Font: Highway Capacity Manual 

Quan la densitat és nul·la, també ho serà òbviament la intensitat. A mesura que la densitat va 

augmentant per la presència de més vehicles, igualment anirà augmentant la intensitat. No 

obstant, aquesta relació no es manté sempre constant ja que a partir d’una determinada 

densitat els vehicles deixen de circular a la velocitat que desitgen i es produeixen un conjunt 

d’interaccions entre els vehicles que disminueixen la fluïdesa i la qualitat de la circulació. 
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Superant un determinat valor de la densitat, la intensitat no només deixa de créixer sinó que 

comença a disminuir. Un progressiu augment de la densitat fins el seu valor màxim provocaria 

que tots els vehicles estiguessin aturats, per tant la intensitat tornaria a ser nul·la. 

El valor màxim que adquireix la intensitat representa la capacitat de la via i la densitat 

corresponent se la coneix com a densitat crítica. 

El rang de valors en què la intensitat augmenta a mesura que augmenta la densitat és 

representatiu d’un trànsit més o menys fluid en què si es produeix una petita pertorbació que 

augmenti momentàniament la densitat, tendeix a dissipar-se i retornar a la situació anterior; es 

diu llavors que la circulació és estable. En contraposició, quan la intensitat disminueix a mesura 

que augmenta la densitat és símptoma d’una circulació inestable en què es produeixen 

constantment parades i arrencades. 

Com es pot veure, en les dades obtingudes directament dels detectors hi apareix l’ocupació en 

comptes de la densitat. L’ocupació és una variable estretament relacionada amb la densitat i pot 

definir-se com la relació entre la longitud ocupada pels vehicles en un moment donat i la 

longitud total dels carrils disponibles. Per tant, el seu valor seria igual al de la densitat per la 

longitud mitjana dels vehicles (que s’aproxima a 4,5 metres). 

A l’hora de realitzar els càlculs de la capacitat ens trobem doncs amb trams que superen la 

densitat crítica i amb trams que no arriben a la densitat crítica. En els primers podrem conèixer 

la seva capacitat però en els segons no. 

Veiem en un exemple del primer cas com a partir d’una certa intensitat l’ocupació comença a 

disminuir. Aquesta intensitat màxima que pot absorbir la via serà la seva capacitat. 
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Figura 6.3. Corba intensitat-ocupació d’un dia laborable al carrer Aragó amb Rambla Catalunya. Font: 

Ajuntament de Barcelona 

En el segon cas podrem tenir un: 

- Inici lineal amb tendència a estabilitzar-se, en els que podrem aproximar la capacitat 

amb un petit error: 

 

Figura 6.4. Corba intensitat-ocupació d’un dia laborable a la Via Augusta amb Amigó. Font: 

Ajuntament de Barcelona 
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- Comportament lineal uniforme, en els que no podrem estimar la capacitat: 

 

 

Figura 6.5. Corba intensitat-ocupació d’un dia laborable al carrer Mallorca amb Calàbria. 

Font: Ajuntament de Barcelona 

A partir dels detectors podem calcular, per tant, només les capacitats d’aquells vials que arriben 

a la densitat crítica (es saturen) o s’hi aproximen clarament, ja que és la que ens marca la 

capacitat màxima de la via. 

Per vials en què hi hagi aforaments manuals o automàtics podem aproximar la seva capacitat a 

partir de la major lectura d’intensitat de vehicles (hora punta) si sabem que és un vial que se 

satura i sobrepassa la seva densitat crítica. 

Per la resta de vials de la xarxa bàsica, tant els que disposen de detector o aforament però no 

s’arriba a la densitat crítica com els que no disposen de cap tipus de comptatge, es busquen els 

seus equivalents en estructura i composició del trànsit dins dels que se saturen i es considera 

que la seva capacitat és la mateixa. 

Si disposem de noves lectures d’espires o d’aforaments és convenient fer un repàs de les 

capacitats periòdicament i comprovar que cap de les intensitats mesurades és major a la 

capacitat del tram, en cas contrari cal substituir el valor. 
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Multiplicant el valor de capacitat horària obtingut del tram per 24 hores obtindrem la capacitat 

diària de cada un d’ells que servirà pel càlcul dels indicadors diaris. Dividint la capacitat horària 

del tram entre 12 obtindrem la capacitat de 5 minuts o instantània que servirà pel càlcul dels 

indicadors instantanis. 

 

6.1.2 Càlcul del temps de recorregut 

Una de les principals variables a calcular és la del temps de recorregut de cada tram. Aquesta 

s’obté de la següent fórmula:  

Tesp
C

I
ToTr 


























·1  on T0: Temps de recorregut en buit 

      α i β: Coeficients característics dels vials 

      I: Intensitat de vehicles  

      C: Capacitat del tram 

      Tesp: Temps d’espera promig 

Aquesta fórmula és vàlida per densitats menors a la densitat crítica, és a dir, per a circulacions 

estables. Per calcular els indicadors diaris això no es presenta com un problema ja que es 

considera que el trànsit és estable en el conjunt del dia. No obstant, pot ser un contratemps al 

calcular els indicadors instantanis en les hores punta de trànsit, quan s’acostuma a sobrepassar 

la densitat que ens marca la capacitat del tram, ja que l’altra fórmula que ens permet obtenir el 

temps de recorregut depèn de l’ocupació del tram i de paràmetres característics d’aquest, per 

tant és molt difícil de calcular pels diferents trams de la xarxa bàsica. 

La fórmula es mostra a continuació: 

COcBOcATr  ·2··  on A, B i C: Coeficients característics del trànsit del tram 

     Oc: Ocupació del tram (veh/km) 
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Els valors A, B i C s’obtenen amb l’ajuda d’un vehicle flotant, que permet conèixer el temps de 

recorregut i l’ocupació del tram en diferents nivells de servei. Evidentment aquests valors només 

es tenen calculats per una ínfima part dels trams de Barcelona, per tant, es fa inviable l’ús 

d’aquesta fórmula pel càlcul d’indicadors. 

S’haurà de suposar, doncs, que la primera fórmula exposada és la que major ens aproxima a la 

realitat i és la que s’usarà en el càlculs. 

El temps de recorregut en el buit és el temps que tarda un vehicle en recórrer un tram quan la 

densitat és propera al 0, i  es calcula dividint la longitud del tram per la velocitat en buit, que es 

suposa la màxima permesa en el tram.   

Com s’ha exposat anteriorment, els coeficients  (alfa) i  (beta) són paràmetres característics 

del carrers que afecten al temps de recorregut ja que en funció dels seus valors afavoreixen o 

perjudiquen el trànsit de pas pel tram. 

El temps d’espera és el temps promig que es preveu que s’hauran d’aturar els vehicles en cada 

tram. S’aproxima a una quarta part del temps de vermell ja que la major part dels trams de la 

xarxa bàsica tenen un percentatge de verd major que el de vermell. 

La intensitat de vehicles i la capacitat ens venen de les fórmules comentades en els apartats 5.1 

i 6.1.1 respectivament. 

A la taula, el temps de recorregut és calculat en hores. 

 

6.2 Obtenció d’indicadors 

Primerament s’obtindran els indicadors de l’estat del trànsit i després aquests seran utilitzats per 

a l’obtenció dels indicadors de consums de combustibles i d’emissions atmosfèriques. 
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6.2.1 Obtenció d’indicadors de l’estat del trànsit  

A l’hora d’obtenir els indicadors que permetran avaluar l’estat del trànsit a la xarxa bàsica cal 

separar els que són de resum diari i els que indiquen un estat momentani. Ambdós seran 

importants per prendre decisions tant de gestió com de planificació de la circulació dels 

vehicles. 

Els indicadors diaris s’extreuen per disposar de forma resumida d’una valoració de com ha sigut 

el trànsit durant el dia. S’obtenen a partir de les intensitats diàries de vehicles, la capacitat diària 

i els paràmetres característics dels vials i les interseccions. Aquests indicadors resulten 

necessaris per preveure futures afectacions i comportaments de la circulació de vehicles en 

funció del tipus de dia o d’alguna particularitat d’aquest. 

Les intensitats diàries s’obtenen, tal i com s’ha explicat en l’apartat 5.1, de lectures de detectors, 

d’aforaments de vehicles o de l’assignació del TransCAD. Els detectors proporcionen cada dia 

un arxiu d’Excel amb les intensitats horàries i la total del dia. En els aforaments manuals es 

prenen comptatges durant 8 hores al dia (9-14h i 16-19h) i després s’extrapolen els resultats a 

24 hores a partir d’uns percentatges de les hores mesurades. Els aforaments automàtics 

compten vehicles durant 24 hores consecutives. L’assignació del TransCAD proporciona 

intensitats mitjanes diàries per tots els trams del graf.  

Els primers indicadors que es poden obtenir amb les variables i paràmetres de les taules de 

dades són els vehicles per hora, els vehicles per quilòmetre i la saturació per cada tram. 

Els vehicles per hora s’obtenen multiplicant la intensitat mitjana diària de vehicles del tram pel 

seu temps de recorregut i ens dóna una magnitud de quantes hores els vehicles ocupen els 

vials al llarg del dia. 

Els vehicles per quilòmetre s’obtenen multiplicant la intensitat mitjana diària de vehicles del tram 

per la seva longitud i ens dóna una magnitud de quina longitud recorren tots els vehicles que hi 

circulen al llarg del dia. 

La saturació dels trams s’obté dividint la intensitat mitjana diària de vehicles del tram per la seva 

capacitat diària i ens dóna un percentatge de l’ús o l’ocupació de cada tram al llarg del dia. 
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A continuació, es pot obtenir la velocitat mitjana de cada tram dividint els vehicles per quilòmetre 

entre els vehicles per hora. 

Cal remarcar que per tots els trams de doble sentit es calculen totes les variables per cada un 

dels dos sentits (AB i BA). Pels indicadors de vehicles per quilòmetre i vehicles per hora també 

es calculen els valors totals del tram que és la suma dels dos sentits i per la velocitat, la mitjana 

a partir de la divisió dels dos totals de cada tram. 

Quan es tenen tots els indicadors calculats per cada tram es calculen els valors globals de cada 

tipus de via. Els vehicles per hora i els vehicles per quilòmetre s’obtenen sumant els valors 

totals corresponents de tots els trams, la velocitat mitjana del tipus de via s’obté dividint els 

vehicles per quilòmetre globals entre els vehicles per hora globals i la saturació mitjana del tipus 

de via s’obté dividint la suma de totes les intensitats mitjanes diàries, tant en un sentit com en 

l’altre, entre la suma de totes les capacitats diàries, també en els dos sentits. 

Cada tipus de via, tal i com s’ha comentat anteriorment, es tracta en pestanyes separades 

donades les diferents característiques que tenen els quatre tipus de via de la xarxa bàsica. Els 

valors resum calculats de cada un d’ells són col·locats directament a la pestanya Taula Resum 

que permet resumir, comparar i sumar els resultats i indicadors per obtenir els valors globals de 

la xarxa bàsica. 

Els indicadors instantanis s’extreuen per conèixer la qualitat de l’estat del trànsit en qualsevol 

moment del dia. Aquests s’extrapolen a valors horaris. S’obtenen a partir de les intensitats de 

vehicles instantànies (es llegeixen cada 5 min), la capacitat horària i els paràmetres 

característics dels vials i les interseccions. Aquests indicadors resulten necessaris per poder 

detectar anomalies i estudiar comportaments puntuals de la circulació de vehicles. 

Les intensitats instantànies s’obtenen de les lectures instantànies dels detectors però aquests 

mateixos transformen aquesta lectura en una mitjana horària. Per tant cal aplicar una proporció 

horària als valors constants de les intensitats diàries. Els detectors proporcionen lectures cada 5 

minuts que són recopilades per un arxiu d’Excel, que les passa a mitjanes horàries i aquestes 

són introduïdes de forma automatitzada a la pestanya de Detectors. D’aquesta manera 

s’actualitzen totes les fórmules de la taula d’intensitats. Per altra banda, en els trams en què la 

intensitat és un valor constant extret d’un aforament o de la simulació del TransCAD es fa una 
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extrapolació d’intensitat instantània horària en funció de la franja horària del dia i del tipus de 

via. Per cada tipus de via (rondes, vies d’accés, vies de connexió de primer nivell i vies de 

connexió de segon nivell) es creen uns histogrames a partir d’uns quants detectors que 

defineixen el comportament habitual del trànsit i d’aquests es pot extreure per cada franja del 

dia un percentatge corresponent a la seva intensitat instantània horària respecte la total diària. 

 

Figura 6.6. Histograma d’intensitats de detectors de les rondes en dia laborable 

(0-1] 0,98%

(1-2] 0,49%

(2-3] 0,30%

(3-4] 0,33%

(4-5] 0,62%

(5-6] 2,19%

(6-7] 4,93%

(7-8] 6,15%

(8-9] 5,56%

(9-10] 5,62%

(10-11] 5,24%

(11-12] 5,17%

(12-13] 5,41%

(13-14] 6,01%

(14-15] 5,95%

(15-16] 5,92%

(16-17] 5,66%

(17-18] 6,16%

(18-19] 6,27%

(19-20] 6,07%

(20-21] 5,60%

(21-22] 4,61%

(22-23] 3,11%

(23-24] 1,65%  

Taula 6.3. Percentatges de càrrega horària de les rondes en dia laborable  
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Amb l’obtenció de les intensitats instantànies ja es poden realitzar els càlculs dels indicadors 

instantanis com els vehicles per hora, els vehicles per quilòmetre, la saturació i la velocitat per 

cada tram, el total o mitjana de cada tipus de via i el global de tota la xarxa bàsica. 

 

6.2.2 Obtenció d’indicadors de consums i emissions 

Una vegada es tenen els indicadors de l’estat del trànsit, aquests s’utilitzen per al càlcul dels 

indicadors de consums de combustibles i d’emissions de contaminants i gasos d’efecte 

hivernacle (GEH). Per l’obtenció d’aquests s’utilitza el programa EMIMOB-U, que ha estat 

realitzat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) amb el suport de l’Institut Cerdà i la 

Generalitat de Catalunya. 

L’EMIMOB-U és una eina informàtica creada en format Microsoft Excel amb l’objectiu de donar 

suport a l’avaluació energètica i ambiental dels Plans de Mobilitat Urbana. El disseny de l’eina 

s’ha orientat en vers a un fàcil maneig per part dels tècnics i a una aportació de resultats 

explicatius i clars. 

 

Figura 6.7. Esquema de la simulació de l’EMIMOB-U 

Tal i com mostra el gràfic, la simulació de l’eina es basa en tres parts: 

1. Introducció de dades a les Pantalles Inici en funció de l’etapa de treball. 
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2. Realització de la simulació amb el motor de càlcul intern. 

3. Obtenció dels resultats en les Pantalles Resultats. 

Per a l’obtenció dels indicadors de consums de combustibles i d’emissions de contaminants i 

gasos d’efecte hivernacle cal introduir les dades del parc de vehicles i de la mobilitat de la 

primera i la segona etapa de l’EMIMOB-U. 

 

Figura 6.8. Dades a introduir i resultats de les etapes 1 i 2 

Per començar s’introdueixen les dades del parc de vehicles de Barcelona corresponents al 

darrer any mitjançant valors percentuals extrets de la web de la ciutat. El parc està distribuït en 

sis tipologies de vehicles i cada un d’elles, distribuïda segons diferents combustibles i períodes 

d’antiguitat dels vehicles. Les tipologies de vehicles en que està distribuït el parc són: cotxes, 

taxis, motos, vehicles de mercaderies lleugers (<3,5 t), vehicles de mercaderies pesants (>3,5 t) 

i autobusos. 
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Figura 6.9. Dades introduïdes del parc de cotxes de Barcelona 

L’eina realitza la simulació dels escenaris estat actual i futurs i, en aquest sentit, cal introduir les 

dades per al Parc any 0, Parc any +6 i Parc any +12. Les de l’any 0 són les que es necessiten 

per obtenir els indicadors desitjats i les de l’any +6 i l’any +12 són per preveure situacions 

futures que interessa estudiar en els Plans de Mobilitat Urbana. 

A continuació, s’introdueixen les dades de mobilitat. 

En primer lloc, s’introdueix la longitud mitja recorreguda (en km) amb caràcter general en 

qualsevol desplaçament en àmbit urbà. 

Després s’introdueixen les dades de mobilitat específiques per a cada tipologia. Aquestes dades 

de mobilitat a introduir estan diferenciades per a cada escenari i segons la dada de mobilitat 

general i diferents nivells de servei: 

 Mobilitat total (veh·km): S’introdueix la mobilitat total del mode en l’escenari. 

 Via congestionada: S’introdueix el percentatge de mobilitat que correspon a aquesta via i la 

seva velocitat mitja (km/h). 
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 Via principal (no congestionada): S’introdueix el percentatge de mobilitat que correspon a 

aquesta via i la seva velocitat mitja (km/h). 

 Via secundaria (no congestionada): S’introdueix el percentatge de mobilitat que correspon a 

aquesta via i la seva velocitat mitja (km/h). 

 

Figura 6.10. Dades de mobilitat de cotxes 

La longitud mitja de recorregut es calcula dividint els vehicles per quilòmetre totals de la xarxa 

bàsica entre els viatges de vehicles motoritzats que es realitzen al llarg d’un dia. Prenent els 

valors de les Dades Bàsiques del 2009 per la ciutat de Barcelona s’obté una longitud mitja de 

recorregut de 5,5 km. 

La mobilitat total de cada tipus de vehicle s’obté aplicant als vehicles per quilòmetre totals de la 

xarxa bàsica el percentatge de desplaçaments urbans de cada tipologia extret del Dades 

Bàsiques. 

Els percentatges de mobilitat seran els mateixos pels diferents tipus de vehicle. Per obtenir el 

percentatge corresponent a la via congestionada es consideren tots els trams amb una 

saturació major del 50 % i se sumen els seus vehicles per quilòmetre. El percentatge s’obté 



Sistema d’Informació del Trànsit a la Ciutat de Barcelona en Temps Real     Pàg. 63 

 

 

dividint aquesta suma pel total de vehicles per quilòmetre de la xarxa bàsica, que es troba en la 

taula resum.  

La resta fins al 100 % s’ha considerat com a via principal (no congestionada) ja que les dades 

de treball són les de la xarxa bàsica, les principals vies de la ciutat. El percentatge corresponent 

a la via secundària (no congestionada) correspondria a la xarxa local, que no s’inclou en l’abast 

del present projecte. 

Les pantalles Resultats de les Etapes 1 i 2 estan formades per una taula on es poden identificar 

els resultats numèrics de les diferents variables per als tres escenaris. Els resultats que es 

mostren son: 

 Total 

 Per tipus de combustible 

 Per tipologies de vehicle 

 Per mode de transport (Privat, Públic) 

 Mode passatgers i mercaderies 

També s’adjunten gràfics on es representen aquests resultats numèrics. 

Amb aquesta metodologia es poden obtenir tant els indicadors diaris com els instantanis, només 

dependrà de la dada de vehicles per quilòmetre que s’introdueixi. 

 

6.3 Emmagatzematge i visualització dels indicadors 

Per tal d’extreure informació dels indicadors cal emmagatzemar-los i visualitzar-los de manera 

adient. 

Per començar es recomana guardar els arxius d’Excel diaris amb les respectives taules de 

dades i els resultats obtinguts per poder disposar d’un històric de consulta. En quan als arxius 

instantanis només es recomana guardar aquells que continguin una particularitat que es vulgui 
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estudiar posteriorment, com afectacions al trànsit per partits de futbol, manifestacions, fires, 

pluges, etc. 

Cal guardar també tots els indicadors diaris en un mateix Excel per poder-los tractar i comparar, 

classificant-los per data i remarcant el dia de la setmana i altres particularitats del dia, si n’hi ha. 

A l’hora de tractar-los pot ser interessant calcular els indicadors acumulats al llarg del dia (a 

partir dels instantanis), de la setmana, del mes o de l’any (a partir dels diaris).  

A partir de les dades de cada arxiu d’Excel, ja sigui instantani o diari, es pot fer fàcilment una 

representació amb el TransCAD de l’aranya (volums de vehicles per les diferents vies) o dels 

nivells de servei (congestió/saturació de les diferents vies).  

Un dels objectius d’aquest projecte seria fer la implementació d’aquests indicadors i de les 

representacions desitjades al CCTU. Només faria falta un ordinador connectat a la xarxa del 

centre de control que pogués anar rebent les dades enviades pels detectors de trànsit i que 

disposés d’Excel i TransCAD per realitzar els càlculs i les funcions comentades. Amb això es 

podrien visualitzar a la pantalla gran del CCTU els indicadors instantanis de l’estat del trànsit per 

la xarxa bàsica, les representacions del TransCAD, els valors del dia anterior, els acumulats o 

altres elements que es volguessin visualitzar. Aquesta visualització al CCTU ajudaria a detectar 

incidències en la xarxa viària de forma ràpida i poder actuar en conseqüència. Caldria que hi 

hagués una persona responsable de la seva extracció i representació tant instantània com diària 

que gestionés la part de l’aplicació que no està automatitzada.  

Una altra opció de visualització dels indicadors i les representacions seria a la web de 

l’Ajuntament de Barcelona. Allà ara s’hi poden veure plànols indicadors de l’estat del trànsit 

actual i previst. Aquests podrien substituir-se pels que s’extreuen de l’aplicació que són molt 

més detallats i servirien de més ajuda als ciutadans que els consulten.  

Alguns dels indicadors extrets, tant instantanis com diaris, també seria bo visualitzar-los en els 

panells informatius que hi ha repartits per la ciutat, i a l’hora comunicar que un canvi modal cap 

al transport públic, a peu o en bicicleta, té molts avantatges mediambientals i econòmics i que 

en definitiva afavoriria la qualitat de vida al municipi. Aquests panells, visibles per tothom que 

circula per la xarxa viària, són una de les millors eines de comunicació amb els ciutadans i cal 

aprofitar-los per conscienciar a la població. 
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7 Resultats i avaluació 

 

7.1 Resultats i avaluació d’indicadors diaris 

S’han pres les dades recollides dels detectors en un dia laborable per estudiar els resultats 

obtinguts d’indicadors diaris. 

Aquests es mostren a la taula de la pestanya Taula Resum on hi ha resumides les dades 

tractades en les pestanyes dels diferents tipus de via i ens mostren els indicadors de l’estat del 

trànsit (velocitat mitjana, saturació mitjana, vehicles per quilòmetre i vehicles per hora). 

TAULA RESUM

km/h saturació

AB BA total AB BA total mitjana mitjana (%)

Rondes 3670078,09 106233,238 3776311,33 80986,4131 2338,2825 83324,6956 45,32 45,39

Vies d'accés 2131659,68 823672,295 2955331,97 90082,4535 30726,112 120808,566 24,46 38,35

1er nivell 2033507,21 365692,316 2399199,53 101117,423 16217,2531 117334,676 20,45 30,48

2on nivell 1453343,33 411026,407 1864369,73 70886,0898 18804,4381 89690,5279 20,79 24,42

TOTAL Xarxa Bàsica 9288588,3 1706624,26 10995212,6 343072,379 68086,0857 411158,465 26,74 32,37

Xarxa Bàsica sense Rondes 5618510,22 1600391,02 7218901,23 262085,966 65747,8032 327833,769 22,02 25,23

sense rondes

veh*km congestió 3558663,43 1821652,88

% congestió 32 25

veh*h congestió 151313,416 104866,451

velocitat congestió 23,52 17,37

veh*km no congestió 7436549,13

% no congestió 68

veh*h no congestió 259845,049

velocitat no congestió 28,62

Viatges dia 2000000 (Dades bàsiques)

Longitud mitjana de Recorregut 5,5 Km

veh·km veh·h

 

Taula 7.1. Taula resum d’indicadors diaris per tipus de via i totals de la xarxa bàsica 

També es preparen les dades que s’han d’introduir a l’EMIMOB-U per al càlcul dels indicadors 

de consums de combustibles i d’emissió de contaminants i GEH. 

TAULA RESUM

km/h saturació

AB BA total AB BA total mitjana mitjana (%)

Rondes 3670078,09 106233,238 3776311,33 80986,4131 2338,2825 83324,6956 45,32 45,39

Vies d'accés 2131659,68 823672,295 2955331,97 90082,4535 30726,112 120808,566 24,46 38,35

1er nivell 2033507,21 365692,316 2399199,53 101117,423 16217,2531 117334,676 20,45 30,48

2on nivell 1453343,33 411026,407 1864369,73 70886,0898 18804,4381 89690,5279 20,79 24,42

TOTAL Xarxa Bàsica 9288588,3 1706624,26 10995212,6 343072,379 68086,0857 411158,465 26,74 32,37

Xarxa Bàsica sense Rondes 5618510,22 1600391,02 7218901,23 262085,966 65747,8032 327833,769 22,02 25,23

sense rondes

veh*km congestió 3558663,43 1821652,88

% congestió 32 25

veh*h congestió 151313,416 104866,451

velocitat congestió 23,52 17,37

veh*km no congestió 7436549,13

% no congestió 68

veh*h no congestió 259845,049

velocitat no congestió 28,62

Viatges dia 2000000 (Dades bàsiques)

Longitud mitjana de Recorregut 5,5 Km

veh·km veh·h

 

Taula 7.2. Càlculs per les dades de mobilitat dels indicadors diaris de consums i emissions  
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Aquestes taules es composen de fórmules que s’actualitzen automàticament cada vegada que 

s’actualitzen les pestanyes dels diferents nivells de la xarxa bàsica. 

Si es comparen els resultats obtinguts de les velocitats amb les dades mesurades del 2009 

extretes de les Dades Bàsiques de l’Ajuntament de Barcelona (Taula 4.3.) es pot observar que, 

a excepció de les rondes, els valors són força semblants. Per poder comparar les vies mar-

muntanya i transversals amb les vies de primer i segon nivell s’ha fet la mitjana dels dos grups. 

Velocitats (km/h) Dades 2009
2009 per 

comparar

Resultats 

obtinguts

Resultats per 

comparar

Rondes 59,3 59,3 45,32 45,32 Rondes

Vies accés 25,8 25,8 24,46 24,46 Vies accés

Vies mar-muntanya 18,5 22,7 20,45 20,62 1er nivell

Vies transversals 26,9 22,7 20,79 20,62 2on nivell

Vies ciutat 23,5 23,5 22,02 22,02 Mitjana sense rondes  

Taula 7.3. Comparació dels resultats obtinguts amb les dades mesurades del 2009 

 

Figura 7.1. Comparació dels resultats obtinguts amb les dades mesurades del 2009 

La dada mesurada de les rondes (59,3 km/h) pot semblar elevada ja que en els dies laborables 

es presenten retencions importants en diferents franges horàries al llarg del dia i també cal tenir 

en compte que hi ha força trams on la velocitat màxima permesa són els 60 km/h.  
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Cal remarcar que només es consideren els trams de les rondes que pertanyen al municipi de 

Barcelona, per tant queden fora de l’àmbit els trams entre el Carrer Guipúscoa i el Fòrum i entre 

el Passeig de la Zona Franca i l’Avinguda Diagonal, on la circulació acostuma a ser més fluïda.  

Per tant, es conclou que els resultats obtinguts s’aproximen bastant a la realitat, que és el que 

es vol mesurar. 

Els resultats obtinguts de consums de combustibles i d’emissions de CO2, NOx i PM10 per 

aquest dia laborable es mostren a continuació: 
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Figures 7.2.-7.7. Resultats de consums energètics de combustibles diaris 
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Figures 7.8.-7.13. Resultats d’emissions de CO2 diàries 
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Figures 7.14.-7.19. Resultats d’emissions de NOx diàries 
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Figures 7.20.-7.25. Resultats d’emissions de PM10 diàries 

A pesar de que el programa està fet per extreure els resultats en tep/any i t/any (i així apareix a 

les figures), a l’haver entrat les dades de mobilitat diàries els resultats obtinguts també 

reflecteixen els indicadors de consums i emissions de 24 hores. 

 

7.2 Resultats i avaluació d’indicadors instantanis 

Per a l’obtenció de resultats d’indicadors instantanis s’han pres les dades recollides dels 

detectors en dos moments d’un dia laborable, a les 9:00 h del matí i a les 21:00 h del vespre. 

Les taules resum de les dades tractades en les pestanyes dels diferents tipus de via i ens 

mostren els indicadors de l’estat del trànsit instantanis (velocitat mitjana, saturació mitjana, 

vehicles per quilòmetre i vehicles per hora). Els veh x km i els veh x h són en valors instantanis 

horaris. 
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9:00 h

km/h saturació

AB BA total AB BA total mitjana mitjana (%)

Rondes 203893,227 5901,84658 209795,074 5399,0942 155,8855 5554,97971 37,77 76,32

Vies d'accés 133228,73 51479,5184 184708,248 6434,46097 2194,72228 8629,18325 21,41 70,44

1er nivell 119618,071 21511,3127 141129,384 6741,16151 1081,15021 7822,31172 18,04 58,61

2on nivell 80741,2959 22834,8004 103576,096 4430,38061 1175,27738 5605,658 18,48 42,26

TOTAL Xarxa Bàsica 537481,324 101727,478 639208,802 23005,0973 4607,03538 27612,1327 23,15 58,96

Xarxa Bàsica sense Rondes 333588,097 95825,6315 429413,729 17606,0031 4451,14988 22057,153 19,47 51,91

veh·km veh·h

Taula 7.4. Taula resum d’indicadors instantanis a les 9:00 h 

21:00 h

km/h saturació

AB BA total AB BA total mitjana mitjana (%)

Rondes 183503,904 5311,66192 188815,566 4262,4428 123,0675 4385,51029 43,05 52,15

Vies d'accés 112192,614 43351,1734 155543,788 5004,58075 1707,00622 6711,58697 23,18 47,66

1er nivell 101675,361 18284,6158 119959,976 5321,96961 853,539638 6175,50925 19,43 38,82

2on nivell 76491,754 21632,9688 98124,7228 3938,1161 1044,69101 4982,80711 19,69 33,22

TOTAL Xarxa Bàsica 473863,634 88580,4199 562444,053 18527,1093 3728,30437 22255,4136 25,27 40,92

Xarxa Bàsica sense Rondes 290359,729 83268,758 373628,487 14264,6665 3605,23687 17869,9033 20,91 36,27

veh·km veh·h

 

Taula 7.5. Taula resum d’indicadors instantanis a les 21:00 h 

També es preparen les dades que s’han d’introduir a l’EMIMOB-U per al càlcul dels indicadors 

instantanis de consums de combustibles i d’emissió de contaminants i GEH. 

amb rondes sense rondes amb rondes sense rondes

veh*km congestió 376874,466 222917,7753 230133,359 135525,2422

% congestió 59 52 41 36

veh*h congestió 19711,0076 15534,33974 10683,9999 8407,273088

velocitat congestió 19,12 14,35 21,54 16,12

veh*km no congestió 262334,336 332310,695

% no congestió 41 59

veh*h no congestió 7901,12504 11571,4137

velocitat no congestió 33,20 28,72

9:00 h 21:00 h

 

Taula 7.6. Càlculs per les dades de mobilitat dels indicadors instantanis de consums i emissions 

Els resultats obtinguts de consums de combustibles i d’emissions de CO2, NOx i PM10 per 

aquests dos instants d’un dia laborable es mostren a continuació: 
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Figura 7.26.-7.29. Resultats de consums de combustibles i emissions instantanis a les 9:00 h 
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Figura 7.30.-7.33. Resultats de consums de combustibles i emissions instantanis a les 21:00 h 
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En aquest cas, a l’haver entrat les dades de mobilitat instantànies els resultats obtinguts 

reflecteixen els indicadors de consums i emissions per hora en aquests instants. 

Els resultats instantanis també es presenten en format de taula i en diferents gràfics que 

mostren el repartiment de les diferents tipologies de vehicles. El fet de presentar els resultats en 

aquests dos formats ajuda a una interpretació molt intuïtiva dels resultats i a l’estudi i 

comparació de com afecten les variacions en les tipologies de vehicles que circulen per la ciutat. 
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8 Impacte ambiental i social a l’entorn 

 

8.1 Transport i energia 

Molts analistes pensen que l’actual crisi econòmica, independentment de la seva profunditat 

financera, té almenys dos trets que la fan diferent de les anteriors: el creixent esgotament de 

certes primeres matèries i l’amenaça del canvi climàtic. Per tant, la sortida de la crisi, a més de 

l’equilibri financer, haurà de fer front a aquestes dues amenaces. 

Cada vegada hi ha més consumidors d’energia i primeres matèries provinents de països en via 

de desenvolupament. És per això que es marquen unes pautes en el consum de recursos 

primaris i en la crema de combustibles fòssils per tal de no accelerar el canvi climàtic. Això 

afecta al transport i a la despesa d’energia. 

De l’energia mundial produïda, més del 30 % es consumeix en el transport de persones i 

mercaderies. Quasi tota procedeix de combustibles fòssils, excepte una molt petita part 

d’energia elèctrica, d’origen renovable, consumida majoritàriament pels trens. 

Els països desenvolupats tenen marge per reduir el consum energètic. Aquesta reducció té una 

primera fase de simple millora de processos, i una segona, més difícil, que exigeix sacrificis i 

canvi de models de vida. 

La forma de reduir el consum energètic en el transport és utilitzar els mitjans més eficients. Per 

això és prioritari conèixer el consum energètic per quilòmetre recorregut, tant de passatgers 

com de mercaderies, de tots els mitjans de transport existents. El següent pas ha de consistir a 

fer polítiques adequades per ajudar al mercat a seguir les línies de màxima eficiència. 

Respecte al consum energètic per quilòmetre recorregut, s’han fet molts estudis. Sempre tenen 

la dificultat de referir-se al grau d’ocupació del vehicle i a la regularitat de la marxa. Viatjar amb 

vehicles buits o fer parades freqüents penalitzen la despesa per viatger. 
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MODES DE 
TRANSPORT 

Consum per viatger 
(100% ocupació) (litre 
de gasolina x 100 km) 

Ocupació mitjana 
(% s/realitat) 

Consum per viatger 
(ocupació mitjana) (litre 
de gasolina x 100 km) 

Metro/tramvia 0,4 21 1,7 

FFCC Rodalies 0,7 30 2,3 

FFCC Regional 1,1 20 5,4 

FFCC Exprés (150 km/h) 0,7 20 4,6 

ICE-3 (220 km/h) 1 65 1,5 

TGV-AVE (300 km/h) 1,4 65 2,2 

Autobús 0,6 21 2,7 

Automòbil 2,4 1,7 pl/auto 6 

Avió (250 km)  6,9 66 10,5 

Avió (750 km) 4,4 66 6,7 

MITJANA 2 40 4,4 

  

Taula 7.1. Consum energètic del transport de viatgers per modes. Font: Xarxes de Comunicació a 

Catalunya 

El ciutadà solament renunciarà a l’automòbil si el preu del combustible és dissuasiu. Per 

acceptar un canvi modal exigirà almenys tres coses: un estalvi significatiu en el cost, la millora 

de la comoditat del transport i la rapidesa dels canvis modals. 

 

8.2 Polítiques energètiques i ambientals 

Existeixen diferents polítiques energètiques i ambientals tant d’àmbit europeu, nacional o 

regional, que proposen uns objectius a complir per a l’obtenció d’un futur i una mobilitat més 

sostenible. 

A nivell europeu hi trobem la Directiva 2003/30/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de 

maig de 2003 relativa al foment de la utilització de biocarburants o altres combustibles 

renovables en el transport, que exigeix que el 5,75 % de tots els transports que utilitzen 

combustibles fòssils han de ser substituïts per biocombustibles abans del 31 de desembre de 

2010. També hi ha el Reglament (CE) 443/2009, pel que s’estableixen les normes de 
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comportament en matèria d’emissions dels turismes nous. En aquest s’imposa als fabricants de 

vehicles la obligació de reduir l’emissió mitjana de CO2 del parc de vehicles venuts a 130 g de 

CO2/km per a l’any 2015 i a 95 g de CO2/km per a l’any 2020. A més a més, en la Cimera dels 

27 membres de la UE sobre el canvi climàtic, març de 2007, es va aprovar l’estratègia de 

política energètica i de lluita contra el canvi climàtic que inclou el compromís que al 2020 el 20 

% del consum energètic sigui amb fonts renovables i de reduir al 20 % les emissions de CO2. 

A nivell nacional hi trobem el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, aprovat pel Govern de la 

Generalitat el dia 11 d’octubre de 2005, que, en relació a l’escenari IER (Intensiu en Eficiència 

energètica i energies Renovables), es fixa un increment contingut en el consum de combustible 

d’un 4,87 % durant el període 2004-2012. També hi ha les Directrius Nacionals de Mobilitat, 

Decret 362/2006 de 3 d’octubre, que plantegen una reducció de les emissions de CO2 del 20 % 

entre l’any 2006 i 2012. 

Finalment, a nivell regional hi trobem el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, emmarcat en la Llei 9/2003 de la Mobilitat i en el Decret 466/2004, 

que proposa, durant el període 2004-2012, una reducció del consum de combustible d’un 1,71 

%. També hi trobem el Pla d’Actuació per a la Millora de Qualitat de l’Aire a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (Decret 226/06, de 23 de maig), que fixa la reducció lineal de les emissions 

respecte als nivells d’immissió, amb una reducció de les emissions de NOx del 30 % i de PM10 

del 45 %. Pel que fa a les vies urbanes, enuncia que s’han d’establir mesures per assolir una 

reducció dels valors d’immissió de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió amb un 

diàmetre inferior a 10 micres equivalent a la que es produiria amb la disminució d’entre un 5 i un 

10 % de la mobilitat a les vies urbanes respecte de l’escenari de l’any 2010 expressada en 

vehicles-quilòmetre. 

 

8.3 Ús d’indicadors en l’impacte ambiental i social 

Nombrosos experts consideren que publicar els nivells de contaminació diàriament o en temps 

real en panells variables visibles per a tothom és una bona mesura per conscienciar a la gent 

del problema atmosfèric de les grans ciutats i del canvi climàtic que s’està provocant al nostre 
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planeta. Per tant, és una manera d’aconseguir que modifiquin els seus hàbits més contaminants 

per d’altres més sostenibles.  

Un àmbit d’aplicació seria disposar de les emissions produïdes pel transport privat i mostrar-les 

de cara a fomentar un canvi modal. Amb el present projecte es poden realitzar els càlculs 

pertinents de forma automatitzada i obtenir aquestes dades d’emissió de contaminants 

atmosfèrics i gasos d’efecte hivernacle (GEH), així com els consums energètics dels vehicles 

motoritzats. 

A l’hora de mostrar les dades per a la conscienciació dels ciutadans es proposa la instal·lació 

d’un nombre de panells suficient en determinats punts de la ciutat que abasteixi les principals 

vies de la xarxa bàsica i la publicació, en aquests, de la informació de contaminació instantània, 

l’evolució dels darrers mesos i els objectius a complir. Amb aquesta mesura s’estima que es 

podria reduir el trànsit en vehicle privat en un 5 % aproximadament a favor d’altres modes de 

transport més sostenibles. 

Amb aquesta reducció del 5 % de trànsit en vehicle privat es reduiria el consum de combustibles 

fòssils en uns 35,7 tep/dia i les emissions de CO2 en unes 107,3 tCO2/dia, i es milloraria la 

qualitat ambiental de l’aire a la ciutat disminuint l’emissió de contaminants en unes 0,3 tNOx/dia i 

0,2 tPM10/dia. 

Aquesta metodologia d’obtenció d’indicadors també pot ser una eina per avaluar l'efecte 

ambiental de diferents mesures de gestió del trànsit (per exemple l’aplicació d’un límit de 

velocitat variable).  
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9 Pressupost i anàlisi econòmic 

 

9.1 Pressupost 

Resum de personal i hores destinades al projecte: 

Personal Categoria Tasques Hores 

1 Tècnic de 

mobilitat 

Enginyer 

Industrial 

Definició i redacció del projecte i realització 

de totes les tasques necessàries per a la 

obtenció dels indicadors. 

600 

1 Director de 

projecte 

Enginyer 

Industrial 

Coordinació i supervisió de les tasques 

realitzades pel tècnic 
50 

  TOTAL 650 

 

Es considera un preu hora ponderat de 30 €/h. 

Honoraris: 

 Projecte     650 h x 30 €/h = 19.500 € 

 Llicència del software         3.000 € 

 Equip i implementació al CCTU        3.000 € 

 IVA      25.500 € x 0,18 = 4.590 € 

 TOTAL          30.090 € 

S’ofereix també un manteniment del sistema i extracció dels indicadors per 2.000 € al mes. 
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9.2 Anàlisi econòmic 

Al fer un anàlisi econòmic del projecte cal fer un càlcul de l’estalvi i del benefici econòmic anual 

que obtindria l’empresa que el comprés així com l’amortització del seu cost al llarg del temps. 

En un principi aquest ha estat pensat per aplicar-lo en la Direcció de Serveis de Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona i al seu centre de control, però és una eina que podria ser adaptada 

a qualsevol altre Ajuntament que disposés d’una infraestructura de gestió de la mobilitat 

semblant a la de Barcelona. 

Fer un càlcul de l’estalvi econòmic que comporta l’aplicació és complicat ja que actualment no 

s’extrauen de forma diària o instantània els indicadors que aquesta ofereix, ni els que s’extreuen 

tenen el mateix àmbit. Per tant, es pot corroborar que l’aplicació aporta molt valor afegit al 

sistema de gestió del trànsit.  

No obstant, per poder aproximar l’estalvi que comportaria s’ha calculat el que costaria obtenir de 

forma manual els indicadors un cop al mes. Actualment el càlcul d’alguns dels indicadors que 

s’obtenen de l’aplicació es realitza anualment fent circular un vehicle en el que hi van dos 

tècnics de l’Ajuntament per diferents vies de la xarxa bàsica. Per aquest procés de càlcul es 

suposa una despesa d’uns 50 €/hora i per obtenir-ho de tota la xarxa bàsica poden ser 

necessàries unes 50 hores. Per tant, se suposa un cost d’uns 2.500 € que serien més d’una 

setmana de feina de dos empleats i la utilització dels corresponents equips de mesura i càlcul. 

Aquesta despesa al llarg de l’any pujaria a uns 30.000 €, mentre que l’extracció amb aquesta 

aplicació per part d’un empleat al CCTU tindria un cost d’uns 24.000 €. Així doncs, l’estalvi 

econòmic anual es podria considerar d’uns 6.000 €. 

A l’hora de calcular l’amortització de la compra de l’aplicació amb la llicència del software i 

l’equip necessari (un ordinador) cal dividir el seu cost, 30.090 €, per l’estalvi anual calculat, uns 

6.000 €. Amb això surt un període de retorn de 5 anys. 

Aquests estalvis i l’amortització serien reals si es calculessin un cop al mes de la forma descrita 

anteriorment els indicadors que s’extrauen de l’aplicació. Cal remarcar però, que aquesta fa el 

càlcul de forma continua (instantània i diària) i aporta més valor afegit com el fet que sigui un 

procés automatitzat del que se’n poden extreure representacions d’estats instantanis i diaris, 
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moltes dades per estudis de planificació del trànsit i conclusions que permetin una millor gestió 

de la mobilitat. 

L’exposició dels indicadors extrets de l’aplicació també comporta intrínsecament un estalvi en 

combustible que es podria aproximar a 35,7 tep/dia, tal i com s’ha calculat a l’apartat 7.3., que 

correspondrien a 42.000 l de petroli al dia. Tenint en compte el preu actual del barril de petroli 

Brent i el canvi dòlar/euro es pren un preu de 0,51 €/l de petroli. Resumint, si es confirmés un 

canvi modal d’un 5 % del transport privat a un mode més sostenible gràcies a la mesura 

comportaria un estalvi en combustible d’uns 21.556 €/dia (laborable) a la ciutat de Barcelona.  
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Conclusions 

 

Conèixer en tot moment el comportament del trànsit i tenir prevista la seva evolució permet 

gestionar la mobilitat de manera eficient i solucionar els possibles imprevistos amb celeritat. 

L’aplicació i el conjunt d’indicadors resultants aporten molta informació sobre l’estat del trànsit a 

la xarxa bàsica, que acaben sent les vies més importants de la ciutat degut al seu volum de 

vehicles. Una informació que pot ser extreta i tractada de manera instantània o diària.  

A partir dels resultats proporcionats per l’aplicació es poden crear bases de dades d’històrics 

que permetran fer diferents estudis i conèixer el comportament del trànsit en funció del dia, 

d’afectacions particulars a la xarxa viària, de les condicions climatològiques, o en definitiva, de 

qualsevol aspecte que afecti a la circulació dels vehicles motoritzats per les vies de la ciutat. 

La fiabilitat i el detall augmenten considerablement en comparació amb els indicadors utilitzats 

actualment, per tant, l’aplicació aporta molt valor afegit pel departament d’Estudis i Planificació 

de la Mobilitat. 

La seva implantació al Centre de Control de Trànsit Urbà de l’Ajuntament ajudarà a detectar 

l’aparició de problemes a la xarxa viària i facilitarà una avaluació de l’estat del trànsit en 

comparació amb d’altres indicadors presos amb anterioritat. 

Amb aquesta aplicació serà més fàcil prendre decisions en la gestió del trànsit i després es 

podran contrastar a través dels indicadors resultants. 

Finalment, el ciutadà també obtindrà beneficis de la implantació de l’aplicació ja que disposarà 

d’informació més detallada a la web que l’ajudarà a escollir un recorregut menys congestionat i 

que li comportarà un temps de recorregut menor. Això implicarà que el repartiment del trànsit 

per la xarxa viària sigui més equitatiu. També el fet que vegin els indicadors de contaminació 

atmosfèrica i consum de combustibles ajudarà a aquesta conscienciació de la població 

necessària per al desenvolupament d’una mobilitat més sostenible. 
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Agraïments 

 

M’agradaria expressar la meva plena gratitud a totes aquelles persones que han fet possible la 

realització d’aquest projecte. 

En primer lloc a aquells que m’han tutelat el PFC, començant per en Carlos López que va ser el 

meu cap durant els anys que vaig estar al departament de Planificació i Estudis de la Mobilitat 

de l’Ajuntament de Barcelona i va ser qui em va donar l’oportunitat de realitzar-lo. El seu 

seguiment al llarg de tota la meva estada allà ha fet que el projecte disposi d’una qualitat que 

sense la seva aportació no hagués aconseguit.  

També va ser important, el qui va començar essent el meu director de projecte, Adrià Gomila, 

aleshores professor de Gestió del Trànsit de l’ETSEIB i company al departament de Planificació 

i Estudis de la Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. La seva aportació em va permetre 

estructurar el projecte segons els requeriments de l’ETSEIB, va donar forma a molts dels 

apartats realitzats i em va saber resoldre tots els dubtes que m’anaven apareixent.  

En aquest sentit, agraeixo també a l’actual professor de Gestió del Trànsit de l’ETSEIB, David 

Gallegos, i al que ha acabat essent el director del projecte, Francisco Liesa, haver seguit el 

projecte en la seva última fase ajudant-me a deixar-lo llest per l’entrega. 

També vull agrair a totes les persones de l’Ajuntament de Barcelona que van tenir alguna 

aportació per a què pogués dur a terme el PFC. Cal remarcar l’interès de l’Àngel López, Director 

de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament, que va fer que el projecte agafés importància en el 

departament. Agrair a la resta de companys de l’Ajuntament que en menor o major mesura hi 

van col·laborar, especialment a en Lluís Cerdà, a en Roberto Ríos i a en Diego Navarro per 

aportar-me tota aquella informació i coneixements que eren necessaris per a la bona realització 

del projecte. 

Finalment, una menció especial a la família (sobretot als pares), amics i parella, que m’han 

intentat transmetre la motivació necessària (i en alguns moments ho han aconseguit) per a que 
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dugués a terme la finalització del projecte, que s’havia quedat en punt mort durant un cert 

temps. Gràcies a tots. 
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