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CAPÍTOL 1 
 
 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’estudi de la circulació té com a finalitat el coneixement del comportament de la 
circulació de vehicles per la xarxa viària, tant en l’aspecte general del fenomen com en 
el particular de la circulació en un determinat tram, segment o intersecció. Coneixent 
les causes i efectes del fenomen observat es poden predir efectes futurs i intervenir en 
la mesura de les possibilitats a la infrastructura, els usuaris o els vehicles. 
 
A partir sempre de dades preses de la pròpia circulació es pot assolir el grau de 
coneixement de la mateixa necessari per a abordar amb garanties d’èxit les tasques 
de planificació d’una xarxa viària concreta. Aquesta tracta de fixar les ampliacions o 
modificacions que s’han d’introduir al sistema de carreteres en qüestió, o a les seves 
normes d’explotació, durant un període futur, amb el fi de complir l’objectiu principal de 
tota política de transports: que l’esmentada xarxa permeti assegurar un transport per 
carretera de persones i mercaderies que resulti eficient, és a dir, que serveixi a la 
demanda en tot moment amb un ús mínim de recursos. 
 
Per a assolir aquest objectiu cal definir les actuacions necessàries que s’hagin de dur 
a terme a cada cas en concret, segons un procés de planejament al què és bàsica 
l’anàlisi de la situació futura de la xarxa de carreteres i la previsió de la seva resposta a 
possibles canvis de la mateixa. Aquesta anàlisi es realitza mitjançant el 
desenvolupament d’una sèrie de models de tipus matemàtic que busquen estimar la 
demanda futura de trànsit, o el que és el mateix, el nombre i tipus de vehicles que han 
d’utilitzar cada carretera a un cert nombre d’anys vista. Existeixen diversos mètodes 
per a realitzar aquestes previsions, però fins i tot amb els més complexos només pot 
esperar-se una precisió relativa, especialment a llarg terme. La raó d’això és que la 
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demanda de trànsit depèn d’un gran nombre de factors, molts d’ells independents de la 
xarxa de vies, com són el nivell de desenvolupament econòmic, la localització de les 
diverses activitats industrials, les innovacions tecnològiques, etc., i s’han de tenir el 
màxim nombre d’ells en consideració per a obtenir uns resultats fiables. 
 
Concretament dins l’àmbit de Catalunya, existeix a l’actualitat un model molt ambiciós 
de previsió de la demanda del trànsit, que es troba integrat dins el SIMCAT de la 
Secretaria per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya, i que té com a 
objectiu, precisament, pronosticar escenaris futurs de trànsit a les carreteres del país, 
per a poder avaluar amb garanties qualsevol estratègia de transports que es vulgui dur 
a terme. Com s’ha comentat anteriorment, per a realitzar previsions precises s’han de 
tenir en compte altres aspectes, i per això, el SIMCAT inclou també un model 
d'avaluació multicriteri que parteix de quatre objectius polítics: vertebració territorial, 
protecció del medi, i seguretat i eficiència de la xarxa. No obstant això, són les pròpies 
variables referents al trànsit les que gaudeixen d’una major importància per a la 
previsió requerida. 
 
En aquest sentit, el punt de partida del model per a escenificar les situacions futures 
són les dades que es coneixen de la circulació a les vies catalanes al moment actual o 
recent. És lògic pensar per tant, que, com major sigui la qualitat de les dades 
introduïdes, millors resultats s’obtindran, i és aquesta la raó per la qual es necessita un 
grau de coneixement elevat del comportament del trànsit al país. 
 
En concret, les dades que són necessàries pel model de previsió del SIMCAT han de 
quantificar les variacions en el temps del trànsit. Aquestes variacions es poden produir, 
bàsicament, segons una progressió temporal al llarg d’un conjunt d’anys o segons 
unes oscil·lacions cícliques dins un mateix any (segons períodes diaris, setmanals o 
anuals). L’avaluació de les primeres és senzilla perquè s’utilitzen les intensitats de 
trànsit històriques procedents d’informació facilitada per l’Institut d’Estudis Territorials. 
La valoració de les segones, en canvi, és més complicada, ja que cal estudiar 
prèviament l’estacionalitat del trànsit que circula per les carreteres, per a així poder 
establir una classificació de les mateixes en funció d’aquesta característica. Aquesta 
classificació serà utilitzada, llavors, per a definir els valors que quantifiquin les 
variacions temporals cícliques de la circulació corresponents als períodes concrets 
d’anàlisi del model (hores punta de dies laborables, caps de setmana, agost, etc.) 
 
La present tesina pretén, doncs, analitzar i quantificar el comportament estacional del 
trànsit a les vies catalanes per a poder establir una classificació estacional de la xarxa, 
agrupant aquelles carreteres que segueixin pautes de variació de la circulació similars. 
El punt de partida serà la informació completa d’intensitats horàries dels aforaments 
permanents existents al país, facilitada per la Direcció General de Carreteres i pel 
Servei Català del Trànsit. 
 
Val a dir que, encara que el procés de classificació a realitzar pugui semblar trivial, 
realment són necessàries unes tasques de depuració i tractament de les dades, 
d’aplicació de mètodes matemàtics d’anàlisi multivariant i d’anàlisis crítics posteriors 
d’entitat, que hauran de servir per a justificar adientment l’obtenció dels resultats finals 
i garantir que aquests són de qualitat. 
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1.2 OBJECTIUS 
 
La idea de la present tesina neix quan sorgeix la necessitat de disposar d’una 
classificació estacional de la xarxa viària catalana que catalogui els diferents 
comportaments de variació cíclica de la circulació que es donen a ella. 
 
Les dades de trànsit s’obtenen a partir dels aforaments de carreteres, i els que 
n’ofereixen una informació més detallada són els aforaments permanents. Per tant, 
l’objectiu principal que es persegueix és realitzar una anàlisi i tractament estacional 
d’aquests, ja que com es troben localitzats a les vies més importants o representatives 
del territori, amb ells es poden conèixer els comportaments del trànsit al país. 
 
Per a arribar a assolir aquest objectiu cal realitzar un procés d’estudi extens, al qual 
s’hauran d’anar acomplint altres objectius intermedis. 
 
Primerament s’haurà de tractar i depurar la informació disponible per a treballar només 
amb la què realment sigui d’utilitat, ja que les dades proporcionades poden dur errors 
implícits que serà necessari detectar. Així mateix, caldrà generar una base de dades 
que satisfaci els requeriments propis del procés de càlcul posterior. 
 
Per a poder treballar amb uns valors numèrics que avaluïn les variacions temporals del 
trànsit cal definir i calcular una sèrie d’indicadors relatius que facin referència als 
períodes concrets als quals es poden manifestar aquestes variacions (dia laborable 
respecte dia festiu, festius d’estiu respecte festius d’hivern, hora punta matinal, ...). 
Amb aquests indicadors es plasmarà en xifres la situació real de les variacions de la 
circulació. A partir de llavors es podran fer servir tècniques matemàtiques d’anàlisi que 
busquin l’optimització dels resultats. 
 
Aquestes tècniques són certs mètodes d’anàlisi multivariant, amb l’aplicació dels quals 
s’assolirà l’objectiu prioritari del procés de classificació estacional. La seva importància 
rau en ésser la justificació matemàtica necessària per a realitzar una presa de 
decisions correcta. Les anàlisis en qüestió seran: 
 

• Anàlisi factorial, que té l’objectiu de triar els indicadors realment útils 
 
• Anàlisi cluster, que té l’objectiu de realitzar la classificació en si mateixa 

 
• Anàlisi discriminant, que té l’objectiu de corroborar la classificació obtinguda 

 
A la tesina es donen els fonaments teòrics bàsics d’aquests processos matemàtics 
emprats, per si en un futur s’ha de realitzar un nou procés d’agrupació amb unes 
dades de trànsit diferents a les actuals, es pugui realitzar seguint les línies de treball 
aquí presentades. Amb aquesta mateixa finalitat s’ha volgut realitzar la seva 
implementació numèrica mitjançant eines de programació estadística existents al 
mercat, com és el cas del paquet informàtic SPSS. 
 
Finalment, es pretén obtenir de cada tipus de via, per una banda, la seva corba 
característica d’intensitats horàries i, per una altra, uns coeficients de relació directa 
entre aforaments de cobertura i permanents. Aquest parell d’utilitats esmentades no 
havia sigut possible d’obtenir fins ara per la manca d’una classificació de vies en grups 
de comportament estacional similar. 
 
A la figura 1.1 es presenta un diagrama de flux que pretén presentar de forma 
resumida el procediment seguit al llarg de la tesina. 
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Fig 1.1 Diagrama de flux de la tesina

DADES D’INTENSITATS 
D’AFORAMENTS 
PERMANENTS        
(SEDV I SCT) 

FILTRAT 
D’AFORAMENTS

BASE DE DADES 
DE TREBALL

DADES 
D’INTENSITATS 

OMPLERTES 

FILTRAT D’INTENSITATS 
I OMPLIMENT DE DADES 

DADES 
AGRUPADES 
PER SENTITS 

INDICADORS 
PURAMENT 

ESTACIONALS

INDICADORS 
D’ASIMETRIA

INDICADORS 
DE FACTOR 

HORARI 

CÀLCUL 
D’INDICADORS 

ANÀLISI 
FACTORIAL 

ANÀLISI 
FACTORIAL 

3 POSSIBLES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ    
PER A LA 

CLASSIFICACIÓ

FACTORS

INDICADORS 
REPRESENTATIUS

CONJUNT TOTAL 
D’INDICADORS

NO 
APLICABLE

ELECCIÓ DE 
DISTÀNCIA I 
MÈTODE DE 

L’ANÀLISI    
CLUSTER 

ELECCIÓ DE  MÈTODE 
DE L’ANÀLISI FACTORIAL

ANÀLISI 
CLUSTER

ANÀLISI 
CLUSTER

CLASSIFICACIÓ SEGONS IND’S REPR’S

CLASSIFICACIÓ SEGONS TOTAL IND’S

COMPARACIÓ DE 
CLASSIFICACIONS 

MILLOR CLASSIFICACIÓ: 
SEGONS TOTAL IND’S

ANÀLISI I DEPURACIÓ DE LA 
CLASSIFICACIÓ I EXTRACCIÓ DE 

VALORS ATÍPICS

ANÀLISI  
DISCRIMINANT

CLASSIFICACIÓ 
ESTACIONAL DEFINITIVA 

ESTUDI ESTACIONAL DEL 
COMPORTAMENT DEL 

TRÀNSIT A CATALUNYA 
(APLICACIÓ AL SIMCAT) 

UTILITAS ADDICIONALS DE LA  
CLASSIFICACIÓ ESTACIONAL: 

1) CORBES D’INTENSITAT HORÀRIA 
2) COEFICIENTS DE RELACIÓ ENTRE 

AFORAMENTS 

ANÀLISI 
FACTORIAL 
CONJUNT 




