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Resum 

Recentment el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Mobilitat, que planteja noves 
polítiques de mobilitat per tal de garantir una millor accessibilitat als centres de treball amb 
el mínim impacte ambiental i de la manera més segura possible. Per tal d’aconseguir-ho, 
aquesta llei obliga a elaborar un pla de mobilitat específic per a cada polígon industrial, 
donant prioritat als sistemes de transport públic.  

Els autobusos d’aportació entre estacions de tren i zones industrials han resultat una bona 
alternativa pel vehicle privat en els últims anys. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
ha apostat per aquest servei, durant els últims anys, a alguna de les estacions que té 
situades a prop o al interior de polígons industrials (per exemple a Sant Joan i  Les Fonts). 

L’objectiu del present projecte és determinar possibles rutes per a la implantació d’una 
línea d’autobús d’aportació als polígons de Sant Andreu de la Barca; i analitzar la viabilitat 
de cadascuna d’aquestes rutes. 

En primer lloc s’analitza la situació actual pel que fa a mobilitat dels polígons industrials de 
Sant Andreu de la Barca: tant pel que fa a l’oferta com per a la demanda de viatgers. 
Seguidament es determinen possibles distribucions de parades i rutes de l’autobús 
d’aportació, mitjançant un model matemàtic;  i es fa una previsió de la demanda de 
cadascuna de les possibles rutes de la nova línea d’autobús definides anteriorment. Per a 
totes les possibles rutes determinades augmenta considerablement el número d’usuaris 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i, per tant, disminueixen en gran número els 
usuaris de transport privat. A més a més, per a una de les possibles rutes determinades 
la disminució d’usuaris de transport privat no ve donada només per l’increment de 
demanda per a FGC, sinó que també ve donada per un cert increment de demanda per a 
RENFE; això es degut a que es contempla, en aquesta ruta, que la línea d’aportació passi 
per l’estació de RENFE situada a prop dels polígons industrials estudiats en el present 
projecte.  

Finalment es determina la viabilitat econòmica i socioeconòmica de les diferents rutes 
dissenyades: per l’estudi de la viabilitat econòmica només es tenen en compte els efectes 
econòmics i, en canvi, per l’estudi de la viabilitat socioeconòmica també s’afegeixen els 
efectes que tindrien a la societat cadascuna de les possibles actuacions. Pel que fa a la 
viabilitat econòmica, resulta rentable la implantació de dues de les possibles rutes. Pel 
que fa a la viabilitat socioeconòmica s’obté que la implantació de qualsevol de les línees 
d’aportació és molt positiva pel conjunt de la societat.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’accés sostenible als polígons industrials és un dels dèficits més greus que pateix el 
sistema de mobilitat a Catalunya. Per tal de solucionar-ho, el Parlament de Catalunya va 
aprovar el juliol del 2003 la Llei de mobilitat. Aquesta llei planteja un desenvolupament de 
les polítiques de mobilitat, de manera que es garanteixi l’accessibilitat als centres de 
treball amb el mínim impacte ambiental i de la manera més segura possible. Aquestes 
polítiques de mobilitat plantegen planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels 
sistemes de transport públic i col·lectiu. Per tal d’aconseguir-ho, aquesta llei obliga a 
elaborar un pla de mobilitat específic per a cada polígon industrial, el qual ha de ser 
aprovat per la Generalitat. De lo contrari no es podrà aprovar cap nou projecte urbanístic 
de qualsevol municipi amb polígons industrials que comporti una inversió superior a 25 
milions d’euros.   

La Llei de mobilitat significa un canvi de tendència en el model de mobilitat; això fa que 
implantar nous projectes que afavoreixin el transport públic sigui una tasca urgent.  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa al 1.998 un servei 
discrecional d’autobús pioner que connecta l’estació de Can Sant Joan amb els polígons 
de la zona. La idea d’oferir aquest servei va sorgir de la necessitat de donar resposta a la 
demanda de transport públic col·lectiu detectada entre ambdós punts per part dels 
treballadors de les empreses ubicades als polígons.  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té altres estacions situades a prop o al 
interior de polígons industrials amb una deficient accessibilitat en transport públic. Aquest 
és el cas de l’estació situada al interior dels polígons industrials de Sant Andreu de la 
Barca; zona d’estudi d’aquest projecte. 

En el present projecte: es dissenyen possibles rutes d’aportació entre Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i els polígons industrials de Sant Andreu de la Barca, fent servir 
un model matemàtic; es determina la viabilitat econòmica de les diferents rutes 
determinades fent previsions de la demanda; i finalment, es determina la viabilitat 
socioeconòmica (que tindrà en compte l’efecte sobre la societat) de les diferents 
possibilitats d’actuació. Així doncs l’objecte del projecte té una clara dualitat: definir i 
especificar les característiques de la línia d’aportació i demostrar la seva rendibilitat.  
Aquesta rendibilitat té la base en un augment de la demanda per al transport públic, que 
comporta una reducció de l’ús del vehicle privat. 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

2.1. Ubicació geogràfica 

Sant Andreu de la Barca pertany a la comarca del Baix Llobregat i es troba a uns vint 

quilòmetres al sud-est de Barcelona i al marge dret del riu Llobregat. Està limitat pels 

municipis de Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, Martorell i Castellbisbal, tal 

com es mostra en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1 
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Sant Andreu de la Barca té una població de 24.863* habitants i genera 12.180 llocs de 

treball (4.464 són per a residents del municipi). Té una superfície de 5,5 km2, dels 

quals 1,5 km2 són actualment zona industrial.  

De tota manera, el present estudi abasta un conjunt de polígons industrials (figura 2.2) 

que també pertanyen a Castellbisbal (municipi limítrof a Sant Andreu de la Barca); el 

que fa que 2,11 km2 de la superfície estudiada siguin de Castellbisbal. 

 

Figura 2.2 

Les principals vies d’accés a Sant Andreu de la Barca per carretera  són l’AP-7, l’AP-2 

i l’autovia A-2. Creua el municipi l’antiga N-II i transversalment el creuen el riu 

                                                 

 

 

* Cens any 2.005 (www.idescat.net) 
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Llobregat, la B-1501 (que comunica amb Castellbisbal) i la B-225. En la figura 2.3 es 

mostra un esquema de les esmentades vies sobre el territori: 

 

Figura 2.3 

 

2.2. Descripció polígons 

Les empreses que pertanyen a aquests 5 polígons són molt variades; hi ha petites, 

mitjanes i grans empreses. Cal destacar, que a algun dels polígons hi ha més 

massificació de petites empreses que d’altres. En canvi hi ha zones molt noves amb 

naus molt grans i moltes d’aquestes naus encara no estan ocupades. Això fa pensar 

que alguns d’aquests polígons tenen molta possibilitat de creixement; en canvi altres ja 

han arribat pràcticament al seu punt de saturació.   
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2.2.1. Polígon Nord Est  
 

§ Superfície: 0,85 km2 

§ Núm. empreses: 97 

§ Empreses més importants:  Intier Automotive Interiors Zippex, Estampaciones 

   Metálicas y Transformados Industriales, EHLIS, Plásticos Morell. 

§ Núm. de treballadors: 3.819 

§ Densitat d’empreses: 114,12 empreses/km2 

§ Densitat de treballadors:4.492,94 treballadors/km2 

 

Es pot observar que aquest polígon té una gran densitat d’empreses. En el treball 

de camp efectuat s’ha pogut observar que aquest és el polígon més antic de la 

zona d’estudi i està gairebé saturat. També es pot observar que la densitat de 

treballadors és molt gran. Això comporta que en aquest polígon hi hagi més 

problemes de congestió que a altres. Algunes de les empreses tenen aparcament 

propi, però la gran majoria no; per tant és habitual veure un gran número de cotxes 

aparcats en els carrers del polígon. La fotografia 2.1 mostra un dels carrers del 

polígon, on es pot veure els cotxes aparcats vora les naus industrials i un d’ells a 

doble fila.  

 

Fotografia 2.1 
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2.2.2. Polígon NII: 

 

§ Superfície: 0,46 km2 

§ Núm. empreses: 17 

§ Empreses més importants: Dynamit Nobel Ibérica, Industries Farmacèutiques 

 Almirall. 

§ Núm. de treballadors: 1.101 

§ Densitat d’empreses: 36,95 empreses/km2 

§ Densitat de treballadors: 2.393,48 treballadors/km2 

 

Aquest polígon es caracteritza, com senyala el seu nom, per estar situat al llarg de 

l’antiga Nacional II. Aquest polígon és el més proper a l’estació de FGC. No hi ha un 

gran número d’empreses, però algunes d’elles són bastant importants, com ara 

“Industries Farmacèutiques Almirall”. Cal destacar que la massificació de transport 

privat també és considerable en aquest polígon. A continuació es mostra una 

fotografia de la NII (fotografia 2.2) a l’alçada de “Industries Farmacèutiques 

Almirall”,  on es poden veure cotxes aparcats sobre la vorera central. 

 

 

Fotografia 2.2 
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2.2.3. Polígon Can Sunyer: 

 

§ Superfície: 0,21 km2 

§ Núm. empreses: 22 

§ Empreses més importants:  Jayan Barcelona Serveis Industrials. 

§ Núm. de treballadors: 713 

§ Densitat d’empreses: 104,76 empreses/km2 

§ Densitat de treballadors:3.395,24 treballadors/km2 

Aquest polígon, encara que no té un gran número d’empreses, té una densitat 

elevada tant d’empreses com de treballadors. Això es deu a que, per la seva 

antiguitat, l’espai està molt aprofitat. El que també es reflexa en l’estat de les 

carreteres que és notòriament dolent (aquest aspecte es comentarà més endavant 

pel que fa a l’accés dels vianants). De tota manera té una zona nova en molt bones 

condicions on s’estan construint noves naus industrials. Per tant, té possibilitats de 

creixement.  

2.2.4. Àrea Industrial del Llobregat: 

 

§ Superfície: 1,14 km2 

§ Núm. empreses: 36 

§ Empreses més importants:  Eurohueco, Stora Enso Barcelona, Crisbisbal,     

       Azkar Logística S.A 

§ Núm. de treballadors: 4.460 

§ Densitat d’empreses: 31,58 empreses/km2 

§ Densitat de treballadors: 3.912,28 treballadors/km2 

 

Aquest polígon industrial és el que es troba en més bones condicions: es seminou, 

espaiós i amb zones d’aparcament a les mateixes vies de circulació (veure fotografia 2.3). 

Les vies de circulació estan en un molt bon estat. A més a més es pot observar que té un 

gran número de treballadors.  
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Fotografia 2.3 

2.2.5. Polígon Sant Vicenç: 

 
§ Superfície: 0,97 km2 

§ Núm. empreses: 30 

§ Empreses més importants:  CELSA, DETERSA, Gonvauto. 

§ Núm. de treballadors: 2.740 

§ Densitat d’empreses: 30,9 empreses/Km2 

§ Densitat de treballadors: 2.198,97 treballadors/Km2 

Aquest polígon es caracteritza per estar situat a l’altre part del riu Llobregat, 

provocant dificultats d’accés (només té dues entrades des de Sant Andreu de la 

Barca). Per l’altre costat, el polígon està limitat per l’autopista de peatge AP7: això 

fa que les empreses estiguin distribuïdes pel polígon de forma allargada, com es 

veu a la figura 2.2. Cal destacar la presencia de l’empresa CELSA, que ocupa la 

majoria de l’espai d’aquest polígon i que dóna treball a 1.000 treballadors.  
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2.3. Mobilitat obligada 

La mobilitat obligada és aquell desplaçament que s’ha de realitzar per motius de feina 

(es considera únicament el viatge d’anada al lloc de treball) [Ref 1]. Aquests 

desplaçaments provoquen altes intensitats de trànsit en les hores punta i fan que, 

habitualment, es generin grans aglomeracions a les proximitats dels polígons.  

Analitzant les dades disponibles a l’Institut d’estadística de Catalunya per a Sant 

Andreu de la Barca (taula 2.1) s’observa:  

§ Els treballadors del sector industrial tenen un pes important davant dels 

d’altres sectors.  

§ La majoria dels treballadors del sector industrial resideixen fora del municipi i, 

per tant, han de realitzar desplaçaments intermunicipals per accedir al seu 

lloc de treball.  

És important tenir en compte que aquestes xifres fan referència únicament a un dels 

dos municipis implicats al projecte: Sant Andreu de la Barca. Això es deu a que les 

dades de Castellbisbal no són representatives, ja que a aquest municipi pertanyen 

moltes més industries fora dels polígons estudiats en aquest projecte. De tota 

manera, les dades de Sant Andreu de la Barca (al qual pertanyen la majoria de les 

empreses implicades al present projecte) serveixen per a definir el comportament 

dels treballadors de la zona a analitzar.  
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Taula 2.1 - Desplaçaments per motiu de treball intramunicipal i intermunicipal a Sant Andreu  

de la Barca per tipologia d’empresa. 
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Resideix i treballa en el 

lloc 
0 1.654 12 411 757 269 242 4.464 

Resideix en el lloc i 

treballa fora 
2 2.616 45 605 793 233 674 6.403 

Resideix fora i treballa 

en el lloc 
0 3.890 20 592 839 190 865 7.716 

Total treballant en el 

lloc 
0 5.544 32 1.003 1.596 459 1.107 12.180 

Font: IDESCAT (Any 2001) 

 

La taula 2.2 mostra, per un costat, que Sant Andreu de la Barca és un municipi que 

atreu un important número de desplaçaments dels quals la majoria es fan en vehicle 

privat. Per un altre costat, i com ja s’ha esmentat, que tenen una importància notòria 

els desplaçaments intermunicipals, els quals es fan majoritàriament amb vehicle 

privat, davant dels qui ho fan amb transport públic col·lectiu. Així doncs, caldrà 

estudiar les causes d’aquest fet per tal de poder prendre mesures que garanteixin 

noves possibilitats d’accés sostenible als polígons.  
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Taula 2.2 -Relació de desplaçaments amb origen o destinació a Sant Andreu de la Barca i mitjà 

de transport.  

 Mitjans de transport* 
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Desplaçaments dins  4.070  142  13  15  5  0  219  

Desplaçaments a fora  4.406  1.040  19  220  1  0  717  

Desplaçaments des de 

fora  
6.314  1.103  47  191  7  1  53  

Total generats  8.476  1.182  32  235  6  0  936  

Total atrets  10.384  1.245  60  206  12  1  272  

Font: IDESCAT (Any 2001) 

 

                                                 

 

 

* S’ha considerat pel transport individual: cotxe, moto o bicicleta; pel transport col·lectiu: els vehicles públics 

i autobuses d’empresa; i per últim s’ha considerat com a “altres” a: els que fan els deplaçaments a peu, 

els que no es desplaçen i un reduït percentatge de respostes en blanc. (www.idescat.net) 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA ACTUAL 

L’avaluació de l’oferta de serveis de transport d’accés als polígons s’ha realitzat en un 

anàlisi macro, per tal d’identificar els serveis de transport públic col·lectiu existents en 

quant a freqüència, temps de viatge i tarifa.  

Per altra banda la realització d’un anàlisi micro ha permès el càlcul de la distància 

mitja d’accés des de les parades actuals d’autobús i ferrocarrils a cada una de les 

empreses d’una mostra, mitjançant un algoritme de camins mínims, així com una 

valoració de l’estat de les voreres i il·luminació de les rutes a peu d’accés a les 

parades.   

Aquests anàlisis s’han fet en base a les guies de disseny [Ref 2] realitzades pel 

Centre d’Innovació del Transport (CENIT,UPC) les quals, d’acord amb la nova Llei de 

Mobilitat (Juliol del 2003), defineixen les directrius generals per a la realització 

d’estudis d’accessibilitat als polígons industrials de Catalunya.  

3.1. Anàlisi macro 

Els modes de transports que existeixen actualment per accedir als polígons d’estudi 

són l’autobús interurbà, el vehicle privat (cotxe, motocicleta o bici), els FGC i la 

RENFE, o a peu. 

Tanmateix, la utilització dels diferents mitjans de transports depèn fonamentalment de 

la distància del desplaçament. D’aquesta forma, es pot descartar l’ús de la bicicleta 

pels desplaçaments intermunicipals. De la mateixa manera, es descarta la utilització 

dels modes de transports interurbans (autobús, FGC i RENFE)  pels desplaçaments 

intraurbans, per la reduïda presencia d’estacions arreu del municipi; això fa que, pels 

treballadors residents al mateix municipi, la possibilitat d’agafar aquests modes de 

transport per a accedir al seu lloc de treball no sigui viable.    

Així doncs es fa necessari realitzar una diferenciació de l’anàlisi entre els 

desplaçaments intramunicipals i intermunicipals.  
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En els desplaçaments intermunicipals l’oferta de transport públic engloba tant 

l’autobús com el tren (FGC o RENFE): 

§ Autobús: Hi ha diverses línies d’autobús que connecten Martorell 

amb Barcelona, que passen per Sant Andreu de la Barca. De tota 

manera només tenen dues parades al l’interior dels polígons, 

després o abans de passar per l’interior del nucli urbà del municipi.  

§ FGC: Existeix una parada tocant el polígon NII (El Palau). L’altra 

parada es troba al centre del nucli urbà del municipi (Sant Andreu 

de la Barca). 

§ RENFE: La parada més propera és la de Castellbisbal. Per una 

banda es troba molt apartada dels polígons per poder-hi accedir a 

peu i per una altra, com es pot veure a la fotografia 3.1 (sortida de 

l’estació), el tram de connexió amb aquesta no està adaptat pels 

vianants ja que és una via ràpida.  

 

Fotografia 3.1 

 

En els desplaçaments intramunicipals no existeix oferta; es a dir, no hi ha cap servei 

d’autobús urbà que connecti el nucli del municipi amb els polígons industrials. La 

distància d’accés a peu als polígons pels residents i treballadors pot arribar a ser 

considerable. Aquest fet provoca que la major part dels desplaçaments 

intramunicipals es realitzin en vehicle privat.  
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3.1.1. Autobús:  

Com ja s’ha esmentat, existeixen diverses línies d’autobús que passen per Sant 

Andreu de la Barca  fent el mateix recorregut. En la figura 3.1 es mostra el trajecte 

de les línies per Sant Andreu de la Barca i la situació de les parades: 

 

Figura 3.1 

• L63 – Palau / Sant Andreu de la Barca / Pallejà / Barcelona 

La línia L63 té 17 parades al llarg de tot el seu recorregut, de les quals 7 es troben 

al municipi de Sant Andreu de la Barca i 2 a l’interior de la zona industrial d’estudi.  

Cal destacar que les parades que té a Barcelona fan possibles transbordaments 

amb el metro (Línia 3) i línies d’autobús urbà.  

L’horari d’aquest servei comença a les 6:50 en direcció a Barcelona des de la NII 

de Sant Andreu de la Barca; les primeres arribades a Sant Andreu dels autobusos 

provinents de Barcelona són a les 8:05 del matí. Això resulta ineficient pel 

cobriment dels desplaçaments dels treballadors, ja que les primeres aturades a les 
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parades implicades a l’estudi estan fora de l’horari d’inici de la majoria de les 

indústries.  

En direcció a Sant Andreu la freqüència de pas és de 30 minuts de 8:05 a 9:35 i 

d’una hora de 13:35 a 14:35. Fora d’aquests dos intervals no hi ha servei. Això vol 

dir que durant un dia hi ha 6 aturades a Sant Andreu de la Barca provinents de 

Barcelona.  

Aquesta línia circula per l’autopista, fet que fa que el temps de trajecte sigui de 35 

minuts des de la primera parada, de Barcelona fins a Sant Andreu de la Barca.   

• L64 – Martorell / Palau / Sant Andreu de la Barca / Pallejà / Molins de Rei 

 / Sant Feliu de Llobregat / Sant Just Desvern / Barcelona 

La línia L64 té 38 parades en tot el seu recorregut, de les quals 7 es troben al 

municipi de Sant Andreu de la Barca i dues a l’interior de la zona industrial d’estudi.  

El recorregut que fa per Barcelona és el mateix que la línia anterior; això vol dir que 

té les mateixes possibilitats de transbordament (línia 3 del metro i diverses línies 

d’autobús urbà). 

Hi ha una primera aturada a les 6:05 des de Martorell i a les 7:45 des de Barcelona. 

I a continuació no n’hi tornen a haver d’autobusos fins a les 10:35 des de Martorell, i 

fins a les 10:45 des de Barcelona.  

Des d’aquest moment hi ha autobusos amb unes freqüències de 30 minuts, 1 hora 

o 1 hora i mitja (segons la franja horària).  

El temps de trajecte és aproximadament de 45 minuts des de la primera parada de 

Barcelona i de 20 minuts des de Martorell.  

• L65 – Martorell / Palau / Sant Andreu de la Barca / Pallejà / Molins de Rei / 

Sant Feliu de Llobregat / Sant Just Desvern  

La línia L65 té 32 parades al llarg del seu recorregut, de les quals 7 es troben al 

municipi de Sant Andreu de la Barca i dues a l’interior de la zona industrial d’estudi.  

A diferència de les altres línies, aquesta no passa per Barcelona.  
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La primera aturada des de Martorell és a les 7:05, i des de llavors i fins a les 10:05 

passen amb una freqüència de 30 minuts. Els pròxims autobusos passen a les 

15:35 i a les 19:35. A partir de les 21:25 passen amb una freqüència de 40 minuts 

aproximadament. L’últim servei és a les 23:25.  

Des de Sant Just, la primera aturada és a les 7:15 i fins a les 9:45 passen  cada 30 

minuts aproximadament. Més tard passen uns altres dos autobusos, a les 13:45 i a 

les 14:45.    

El temps de trajecte és aproximadament de 30 minuts des de Sant Just i de 20 

minuts des de Martorell.  

• L68 – Martorell / Palau / Sant Andreu de la Barca / Pallejà / Molins de Rei / 

Barcelona 

La línia L68 és composa de 29 parades, de les quals 7 es troben al municipi de 

Sant Andreu de la Barca i dues a l’interior de la zona industrial d’estudi.  

El recorregut que fa per Barcelona és el mateix que les altres línies que hi passen, 

això vol dir que té les mateixes possibilitats de transbordament (línia 3 del metro i 

diverses línies d’autobús urbà) 

 Hi ha una primera aturada a les 11:05 des de Martorell i a les 10:05 des de 

Barcelona. Des de llavors, cada hora aproximadament passa un altre.  L’últim 

passa a mitja tarda (17:05 des de Martorell i 18:05 des de Barcelona). Es pot 

comprobar que aquesta línia té poca utilitat pels treballadors dels polígons de Sant 

Andreu de la Barca.  

El temps de trajecte és aproximadament de 35 minuts des de la primera parada de 

Barcelona (va per l’autopista) i de 20 minuts des de Martorell.  

• L69 – Martorell / Palau / Sant Andreu de la Barca / Pallejà / Barcelona 

La línia L69 només circula cinc cops al día i a partir de les 14 hores (14:10, 15:10, 

19:10, 20:10 i 21:25). El temps de trajecte és aproximadament de 35 minuts des de 

Barcelona i de 20 minuts des de Martorell. Sembla evident que el servei d’aquesta 



Pág. 22  Memòria 

 

línia d’autobús és extremadament insuficient per a cobrir la mobilitat obligada del 

treballadors dels polígons estudiats en el present projecte.  

El recorregut que fa per Barcelona és el mateix que el de les línies anteriors, el que 

vol dir que dóna les mateixes possibilitats de transbordament (línea 3 del metro i 

diverses línies d’autobús urbà). I el recorregut que fa per Sant Andreu de la Barca 

és el mateix que fan les línies anteriors, aturant-se 7 vegades a les parades 

distribuïdes pel municipi (dos de les quals estan al interior de la zona industrial 

d’estudi).   

A la taula 3.1 es pot veure el temps de desplaçament en autobús i el cost mensual 

des dels municipis pels que passen aquestes línies interurbanes. 

Taula 3.1   

Origen Temps de desplaçament en 

autobús interurbà 

Import mensual del títol de 

viatge * 

Martorell 20 min 47,95 Euros (2 zones) 

Pallejà 10 min 28,60 Euros (1 zona) 

Molins de Rei 15 min 28,60 Euros (1 zona) 

Sant Feliu de Llobregat 25 min 47,95 Euros (2 zones) 

Sant Just Desvern 30 min 47,95 Euros (2 zones) 

Barcelona 35 min* * 47,95 Euros (2 zones) 

(Font: Soler i Sauret S.A i ATM) 

                                                 

 

 
* S’han considerat els títols de transport més econòmics per a usuaris freqüents, com ara abonaments 

mensuals, setmanals, targetes de 10 viatges, etc. Les Tarifes són les del 2.007. 

* * S’ha agafat el temps més favorable pels viatgers de Barcelona; trajecte que va per l’autopista i que tarda 

10 minuts menys que el que va per carretera.  
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3.1.2. RENFE 

Com ja s’ha esmentat les condicions de la carretera entre l’estació de RENFE de 

Castellbisbal amb el polígon més proper (Sant Vicenç), no permeten l’arribada a 

peu dels vianants. Aquesta estació estava, en un principi, únicament destinada al 

transport de mercaderies; si bé ara dona servei al transport de passatgers. Encara 

que l’accessibilitat de aquesta estació sigui inadequada en el present apartat 

s’estudiaran les condicions del servei de RENFE.   

Com es pot veure a la figura 3.2 hi ha dos línies de RENFE que passen per 

Castellbisbal Estació: la C7 (L’Hospitalet-Cerdanyola/Martorell) i la C4 (Sant 

Vicenç/Vilafranca-Manresa). 

 

 

Figura 3.2 

 

Els trens de la línea C4 (Sant Vicenç/Vilafranca – Manresa) circulen per l’estació de 

Castellbisbal des de Barcelona amb una freqüència mitja de 30 minuts dels quals 

només 2 trens tenen la seva parada d’origen a Manresa (la resta la té a Barcelona). 
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Aquests dos trens s’aturen a Castellbisbal a les 7:51 i a les 22:39. Des de St 

Vicenç/Vilafranca s’aturen 4 trens a Castellbisbal (7:12, 8:19, 9:12 i 22:12). 

 

Els trens de la línea C7 (L’Hospitalet – Cerdanyola/Martorell) circulen per l’estació 

de Castellbisbal des de L’Hospitalet (passant per Barcelona i per Cerdanyola del 

Vallès) aproximadament amb una freqüència de 15 minuts. El primer tren arriba a 

les 5:50 i l’últim a les 24:27. Els trens que circulen des de Martorell ho fan amb una 

freqüència aproximada de 30 minuts. El primer tren arriba a l’estació de 

Castellbisbal a les 6:37 i l’últim a les 22:03.  

3.1.3. FGC  

Pels ciutadans de Barcelona i del Baix Llobregat, els FGC són una bona alternativa 
al transport privat. FGC té dues parades al municipi de Sant Andreu de la Barca i 
una d’elles (El Palau) es troba tocant al polígon NII. L’elevada freqüència de pas fa 
que sigui una bona alternativa pel transport laboral i sobretot pels treballadors més 
propers del Polígon NII. L’estació de FGC que es troba  al nucli urbà del municipi 
(Sant Andreu de la Barca), dóna menys possibilitats als treballadors dels polígons, 
ja que es troba molt allunyada d’aquests. 
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Figura 3.3 

 

A l’estació de El Palau tenen parada les següents línies de FGC: 

§ S7 – Barcelona “Pl.Espanya” – El Palau  

§ S8 – Barcelona “Pl.Espanya” – Martorell “Enllaç” 

§ S4 – Barcelona “Pl.Espanya” – Olesa de Montserrat 

A l’estació de Sant Andreu de la Barca tenen parada les següents línies de 

FGC: 

§ S7 – Barcelona “Pl.Espanya” – El Palau  

§ S8 – Barcelona “Pl.Espanya” – Martorell “Enllaç” 

§ R6 – Barcelona “Pl.Espanya” – Igualada  

§ S4 – Barcelona “Pl.Espanya” – Olesa de Montserrat 

§ R5 – Barcelona “Pl.Espanya” – Manresa 
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La freqüència de pas dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per 

l’estació que interessa per l’estudi (El Palau) és:  

-Des de Barcelona de 10 minuts aproximadament en les següents 

franges horàries: de 5:45 a 9:00 i de 21:50 a 24:50.; i de 15 minuts de 

9:00 a 21:50.   

-I des de Martorell des de 10 minuts aproximadament en els següents 

franges horàries: de 5:15 a 9:00 i de 21:15 a 23:40. De la mateixa 

manera que en sentit contrari en la resta d’hores passa amb una 

freqüència aproximada de 15 minuts. 

 

Així doncs, d’aquest apartat es pot concloure que, encara que Sant Andreu de la 

Barca es caracteritzi per tenir diverses entrades de Transport Públic Col·lectiu 

(TPC), pels treballadors dels polígons de la zona d’estudi pot resultar ineficient el 

servei donat per aquests modes de transport.  

  

3.2. Anàlisi micro 

En aquest apartat s’estudien els desplaçaments que es realitzen dins els polígons per 
encaminar-se cap a parades de transport públic.   

Un dels factors que condicionen el fet d’agafar el vehicle privat front el transport públic 
és haver de caminar des de les parades de transport públic fins al lloc de treball. Si 
les distàncies no són molt grans l’usuari pot acceptar el mode transport públic per 
anar a la seva feina. Ara bé, una zona industrial es caracteritza generalment per tenir 
una densitat de treballadors (es a dir, usuaris potencials dels modes de transport 
públic) baixa en comparació amb altres tipus de zones, com ara urbanes. Això fa que 
els suposats usuaris estiguin molt dispersos i molts d’ells a distàncies insostenibles 
de les entrades de transport públic a la zona industrial. Per una altra banda també 
s’ha de tenir en compte les freqüents inadequades condiciones de les vies (estat de 
les voreres, camions i cotxes fent d’obstacles...) en els polígons industrials; el que 
també condicionarà el fet d’escollir anar caminant des de la parada de Bus o 
Ferrocarrils o escollir l’opció d’anar en vehicle privat.  

Per aquests motius, en els apartats següents s’estudien les condicions dels polígons 
pels desplaçaments a peu des de les parades de transport públic: en el primer apartat 
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es calculen les distàncies mitges ponderades des de les parades de transport públic 
de la zona fins a algunes empreses representatives dels polígons; i en el següent 
apartat s’analitzaran les condicions de les vies pels vianants per a cada polígon.  

3.2.1. Distància a les parades de Transport Públic Col·lectiu (TPC) 

Per tal d’avaluar l’accessibilitat als polígons industrials amb transport públic, es 
calculen les distàncies que han de recórrer els treballadors des de les parades de 
TPC actuals fins a les empreses.  

Coneixent la localització de les parades de les línies de FGC i d’autobús interurbà 

(tant en un sentit com en un altre) i localitzant, per una altra banda, una mostra∗ 

d’empreses dels polígons del present estudi, es poden estudiar les distàncies entre 
les empreses i les parades més properes de cadascun dels modes de transports 
(Bus i FGC). En aquest apartat no s’ha tingut en compte la parada de RENFE a 
Castellbisbal pels motius exposats anteriorment: accessibilitat inadequada pels 
vianants dels polígons.  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, hi ha 7 parades de línies d’autobús interurbans 
a Sant Andreu de la Barca i 1 que, encara que pertany al municipi de Martorell, està 
situada molt a prop dels polígons del present projecte. D’aquestes 8 parades, 6 es 
troben situades a l’antiga NII, via que creua la zona industrial de l’estudi; 2 de les 
quals es troben al interior dels polígons industrials. Es descarten, al present estudi, 
les 2 parades que no estan situades en aquesta via (NII) ja que es troben més 
allunyades dels polígons que la resta. Considerant que per a cada punt d’aturada 
senyalat a la figura 3.1 hi ha una parada per a cada sentit de circulació (sentit 
Martorell i sentit Barcelona), existeixen 12 punts de parada. En el plànol que 
s’adjunta a continuació s’han senyalat aquests punts de parades; 4 d’aquests són 
considerats comuns pels dos sentits de circulació per la seva proximitat (gairebé 
un en front de l’altre); en canvi, els altres 4 (D, E, F i G), com es pot veure en el 

                                                 

 

 

∗ Les empreses de la mostra han sigut seleccionades per l’Asessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM). 

Els criteris per a escollir aquestes empreses han sigut espaials (distribuïdes per totes les zones 

industrials) i modals (s’han agafat diferent tipus d’empreses pel que fa al número de treballadors: petites 

i grans).  
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plànol, són considerats per separat. Així doncs, els punts d’accés pels vianants al 
transport públic són els que es mostren en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 

Així doncs i després de localitzar la mostra d’empreses agafada, s’ha generat un 
graf (figura 3.5) amb els possibles camins de connexió entre FGC, parades 
d’autobús i empreses.  
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Figura 3.5 

D’aquesta manera es poden trobar les distàncies mínimes, a les estacions de 
FGC i a les parades d’autobús interurbà, que haurien de recórrer els vianants. Això 
s’ha fet amb un algorisme de camins mínims (mitjançant el programa STORM). 
Per a cada empresa s’ha trobat la parada més propera de cada mode de transport 
i la distància a aquesta (aquests valors es poden trobar a l’annex A). Desprès 
s’han calculat les mitges ponderades (per nombre de treballadors) tant per a les 
estacions de FGC, com per a les d’autobús interurbà; com es mostra a la taula 
3.2. 

Taula 3.2 

 Distància màxima 

 (m) 

Distància mínima 

(m) 

Mitges Ponderades 

(m) 

Parades d’autobús en 

sentit Martorell 
3.125 75 670 

Parades d’autobús en 

sentit Barcelona 
3.125 150 658 

Estacions de FGC 3.500 275 983 
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Observem que el cas de FGC és el més desfavorable; això era d’esperar per la 
situació de les estacions respecte a les parades d’autobús.  

3.2.2. Accessibilitat des de les parades de TPC 

La potenciació dels serveis de transport públic per accedir als polígons industrials 
ha d’anar acompanyada, addicionalment, d’un anàlisi estratègic de la darrera fase 
dels desplaçaments dels treballadors: l’accés des de les parades de Transport 
Públic al seu lloc de treball (empreses del polígon). 

En aquest sentit, s’ha realitzat una valoració de tots els aspectes que influeixen en 
l’accessibilitat local dels polígons i que condicionen els desplaçaments interns que 
es realitzen caminant [Ref 2]: 

§ Les amplades efectives de les voreres: 

S’ha analitzat l’amplada de la vorera i la presència de cotxes aparcats damunt la 
vorera que dificulten la circulació dels vianants sobre aquestes. S’ha calculat 
segons els següents criteris:  

φ−= voreraefectiva AA   (Eq. 3.1) 

Tenint en compte:  

 ?  
Aparcament majoritari 
damunt la vorera 1,8 
Aparcament puntual 
damunt vorera 1 
No s’aparca damunt 
la vorera 0 

 

A partir de l’amplada efectiva s’obté la valoració d’aquesta (VA):  

 

 
 VA 
Si 0 > A efectiva 0 
SI 0<=A efectiva<=2 A efectiva/2 
Si  A efectiva > 2 1 
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§ Pavimentació de la vorera: 

S’ha analitzat l’estat de la pavimentació de les voreres dels carrers dels polígon 
segons el següent criteri (VP): 

 

 VP 
Paviment regular 1 
Paviment irregular 0,5 
Inexistència 
pavimentació 
diferenciada 0 

§ Il·luminació del carrer: 

Per una altra banda, s’ha valorat la il·luminació dels carrers dels polígons amb el 
següents criteris (VI): 

 

 VI 
Il·luminació correcta 
tota calçada 1 
Il·luminació correcta 
part calçada 0,7 
Il·luminació insuficient 0,3 
Inexistència 
d’il·luminació 0 

 

D’aquesta manera es calcula un índex d’accessibilitat global (IA). Això s’ha fet 
calculant el valor mig de les valoracions de cada vial per a cada polígon, i donant 

uns pesos relatius∗ a cada un d’aquests aspectes. D’aquesta manera s’obté un 

índex comprès entre el 0 i el 1 (0: situació deficient i 1: situació correcta) que 
servirà per fer una valoració global de la zona estudiada.  

La fórmula per a calcular aquest indicador d’accessibilitat és la següent: 

                                                 

 

 

∗ S’han agafat els pesos relatius definits pel CENIT a les seves guies de disseny [ref 2], tenint en compte el 

grau d’influència en l’accessibilitat local per als diferents aspectes estudiats.  
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VIVPVAI A ·2,0·3,05,0 ++⋅=   (Eq 3.2) 

Per a calcular la valoració de cadascun dels aspectes (VA,VP i VI) per a cada 
polígon industrial del present projecte es pot fer la mitja dels valors corresponents a 
les vies de cada polígon. Per a calcular la valoració global d’aquests aspectes es fa 
la mitja dels valors de totes les vies de la zona industrial estudiada. I finalment, 
amb aquests valors i segons l’equació 3.2, calcular els indicadors d’accessibilitat 
per a cadascun d’aquests polígons. A la taula 3.3 s’adjunten els valors obtinguts.  

Taula 3.3 

 VA VP VI IA 

Sant Vicenç 0,96 0,5 0,50 0,73 

Nord est 0,32 0,58 0,56 0,44 

NII 0,43 0,63 0,83 0,57 

Àrea Industrial 

del Llobregat 

0,76 0,82 0,85 0,79 

Can Sunyer 0,34 0,50 0,51 0,42 

Valoració 

GLOBAL 

0,50 0,64 0,65 0,57 

 

Es pot observar que els polígons que estan en pitjor estat són: el Nord Est i Can 
Sunyer. En canvi els més favorables pel que fa a l’accessibilitat són el de Sant 
Vicenç i l’Àrea Industrial del Llobregat.  

L’objectiu d’aquest projecte no és solucionar el problema de l’estat de les vies i 
voreres, però aquesta informació s’haurà de tenir en compte en el moment de 
decidir la localització de les parades i en el disseny de les possibles rutes de 
l’autobús d’aportació (s’hauran de descartar algunes vies per la seva mancança de 
condicions pel que fa als vianants i a la circulació de l’autobús).  Per a realitzar 
aquest disseny es tindrà en compte els indicadors d’accessibilitat de cadascuna 
de les vies dels polígons i no el indicadors globals presentats a la taula 3.3. 
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4. Descripció demanda actual 

La principal eina per a conèixer la demanda actual d’accessibilitat dels polígons industrials 
estudiats ha estat la realització d’enquestes a treballadors. S’han enquestat treballadors 
d’un nombre representatiu d’empreses (veure taula 4.1), tenint en compte la seva 
distribució espacial en el territori estudiat i el període temporal de realització dels 
desplaçaments. Tant el model d’enquesta realitzada (veure annex B) com els resultats 
d’aquesta han sigut facilitats per “l’assessoria d’infraestructures i Mobilitat (AIM)”. 

El model d’enquesta repartit (s’adjunta a l’annex B del treball), permet determinar: 

§ La distribució espacial de la demanda: Corredors principals de 

transport, tant pel vehicle privat com pel transport públic, a partir de la 
població origen dels treballadors.  

§ La distribució modal de la demanda (mode de transport utilitzat) per 

corredor de transport o per municipi. 

§ La distribució temporal de la demanda: A partir dels torns, distribució 

dels viatges en hores, per identificar períodes d’hora punta i períodes d’hora 
vall.  
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Taula 4.1 

 Treballadors 

enquestats* 

Treballadors 

Totals 

%  Empreses 

enquestades 

Empreses 

totals 

% 

Polígon Nord Est 396 (1.701) 3.819 10,4 22 97 22,7 

Polígon NII 232 (1.034) 1.101 21,1 4 17 23,5 

Polígon Can Sunyer 40 (140) 713 5,6 3 22 13,6 

Àrea industrial del 

Llobregat 

309 (1.944) 4.460 6,9 16 36 44,4 

Polígon Sant Vicenç 756 (2249) 2.133** 35,4 13 30 43,3 

TOTAL 1.733 (7.068) 12.226 14,2 55 202 27,2 

 

4.1. Distribució espacial de la demanda 

A continuació, i a partir de les dades obtingudes amb les enquestes, es mostra una 
classificació dels treballadors enquestats per municipis de residència, ordenats 
decreixentment per freqüències (taula 4.2). D’aquesta manera a les primeres files es 
pot veure aquells municipis d’origen amb més usuaris. 

 

 

                                                 

 

 

* El número que hi ha entre parèntesis correspon al número d’enquestes distribuïdes. El número 

d’enquestes rebudes correspon al valor que es troba fora del parèntesis.  

 

** D’aquest total de treballadors, 1.000 pertanyen a l’empresa CELSA 
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Taula 4.2 – Número de treballadors per desplaçament segons origen. 

Origen Freqüència % 

SANT ANDREU DE LA BARCA 299 18,22% 

BARCELONA * 248 15,11% 

MARTORELL * 106 6,46% 

HOSPITALET DE LLOBREGAT*  91 5,55% 

SANT BOI DE LLOBREGAT * 56 3,41% 

CASTELLBISBAL  50 3,05% 

ESPARRAGUERA 47 2,86% 

PALLEJA* 44 2,68% 

RUBI 40 2,44% 

OLESA DE MONTSERRAT*   39 2,38% 

SANT VICENÇ DELS HORTS*  38 2,32% 

TERRASSA 38 2,32% 

BADALONA  35 2,13% 

MOLINS DE REI   34 2,07% 

SANT FELIU DE LLOBREGAT  31 1,89% 

CORNELLA DE LLOBREGAT*   29 1,77% 

CORBERA LLOBREGAT 28 1,71% 

SANT CUGAT DEL VALLES  24 1,46% 

ABRERA* 21 1,28% 

SABADELL   21 1,28% 

SANT JOAN DESPI  20 1,22% 

PIERA* 18 1,10% 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET  18 1,10% 

ALTRES ORIGENS 266 16,21% 

TOTAL 1.641 100,00% 

* Poblacions amb estació de F.G.C. 

Observar que dels 1.733 enquestats  han senyalat el seu lloc d’origen uns 1.641 
(94,7%).  

Segons l’enquesta, un grup important de treballadors dels polígons tenen el seu lloc 
de residencia a poblacions que tenen estació de FGC (línia Llobregat-Anoia).  

4.2. Distribució modal de la demanda 

En aquest apartat es determina el repartiment modal dels viatgers associats als 
treballadors de cada polígon.  

En el gràfic (figura 4.1) es representa el número de treballadors per cada possibilitat 
de transport existent actualment. Aquest gràfic s’ha realitzat amb les dades 
obtingudes en l’enquesta. En la taula 4.3 es pot veure el percentatge que suposa cada 
tipus de mode de transport als desplaçaments realitzats pels treballadors dels 
polígons: 

Taula 4.3 

Mode de transport Nº de treballadors Percentatge (%)  

TPC* 47 2,73% 

T. Privat** 1.573 91,40% 

Transport empresa 47 2,73% 

A peu 37 2,15% 

                                                 

 

 
* Compren diferents modes de transport públic: bus, RENFE i FGC. 

** Compren els diferents modes de vehicle privat: motocicleta, cotxe i cotxe compartit 



Implantació d’un autobús d’aportació als polígons de Sant Andreu de la Barca Pàg. 37 

 

Altre mode 17 0,99% 

Total enquestats 1.721*** 100,00% 
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Figura 4.1 

A continuació s’adjunta la distribució modal per corredor (poblacions d’origen): 

 

                                                 

 

 

*** No totes les persones enquestades (1.733) han donat una resposta a la pregunta referent al mode de 

transport utilitzat per a accedir al lloc de treball. 
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Taula 4.4 

 Mode utilitzat 

població d’origen A peu 
Biciclet

a 
Motociclet

a 
Bus 

interurbà 
Transport 
empresa RENFE FGC Cotxe 

Cotxe 
compart i t 

altre 
mode 

SANT ANDREU DE LA BARCA 11,49% 2,36% 4,39% 0,68% 1,69% 0,34% 0,34% 65,88% 12,50% 0,34% 

BARCELONA *  0,00% 0,00% 2,87% 0,82% 5,74% 1,23% 2,46% 80,74% 5,74% 0,41% 

MARTORELL * 0,94% 0,00% 2,83% 2,83% 0,00% 0,00% 0,94% 82,08% 8,49% 1,89% 

HOSPITALET DE LLOBREGAT *  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,11% 1,12% 4,49% 61,80% 21,35% 1,12% 

SANT BOI DE LLOBREGAT * 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 64,81% 25,93% 5,56% 

CASTELLBISBAL   0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,00% 4,00% 0,00% 

PALLEJA * 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 4,65% 0,00% 4,65% 81,40% 4,65% 0,00% 

TERRASSA  0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,59% 2,70% 0,00% 

SABADELL  4,76% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,48% 0,00% 0,00% 

SANT VICENÇ DELS HORTS *  0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 5,26% 0,00% 10,53% 73,68% 7,89% 0,00% 

CORBERA LLOBREGAT  0,00% 0,00% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 88,89% 3,70% 0,00% 

RUBI  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,50% 2,50% 0,00% 

MOLINS DE REI  0,00% 0,00% 5,88% 2,94% 2,94% 0,00% 0,00% 85,29% 2,94% 0,00% 

BADALONA 0,00% 0,00% 5,71% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 74,29% 17,14% 0,00% 

ESPARRAGUERA  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,62% 6,38% 0,00% 

OLESA DE MONTSERRAT * 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 84,21% 10,53% 2,63% 

SANT FELIU DE LLOBREGAT  0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 70,97% 16,13% 0,00% 

MASQUEFA * 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,33% 6,67% 0,00% 

CORNELLA DE LLOBREGAT *  0,00% 0,00% 6,90% 0,00% 6,90% 0,00% 6,90% 65,52% 10,34% 0,00% 

SANT CUGAT DEL VALLES  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 87,50% 6,25% 0,00% 

PIERA * 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 

SANT JOAN DESPI   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 94,12% 0,00% 0,00% 

SANT JUST DESVERN   0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 22,22% 0,00% 

ABRERA *    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

VALLIRANA  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

* Poblacions amb estació de F.G.C. 

S’ha de tenir en compte que el percentatge d’algunes celes d’aquesta taula ve donat 
únicament per una persona o dos; ja que al separar-se els resultats de l’enquesta al 
detall (en aquest cas segons la població d’origen i el mode) és fàcil que les dades es 
redueixin notablement. De tota manera aquest resultats permeten identificar el 
comportament dels treballadors pel que fa a la mobilitat obligada. 

Així doncs, analitzant aquests resultats  s’ha arribat a les següents conclusions:  

§ Una considerable majoria de treballadors accedeix al seu lloc de treball en vehicle 
privat. 
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§ Dels que agafen el transport públic, la majoria accedeixen al polígon en FGC 
(57,45%); en segon lloc en Bus interurbà (25,53%) i finalment en RENFE  
(17,02%). 

§ La majoria dels treballadors que tenen el seu lloc de residència al mateix Sant 
Andreu de la Barca accedeixen al seu lloc de treball en vehicle privat. 

4.3. Distribució temporal de la demanda 

La distribució temporal per cada polígon s’ha realitzat mitjançant les enquestes 
realitzades als treballadors, d’on s’ha obtingut el nombre de treballadors per cada torn. 
De tota manera no tots els treballadors enquestats han contestat a aquesta pregunta 
(8). Per tant aquesta part de l’estudi s’ha fet sobre 1.725 treballadors.  

Amb aquestes dades es pot identificar els períodes de demanda màxima (hora punta) 
i els períodes de demanada reduïda (hora vall), amb la finalitat de poder ajustar, en els 
següents apartats, l’oferta a aquests períodes diferenciats.  

A continuació s’adjunta la taula 4.5 amb els treballadors segons el tipus de torn: 

Taula 4.5 

Tipus de jornada laboral Número de 

treballadors 

Percentatge 

(%) 

Per torns. Sempre el 

mateix 

276 
16,00% 

Per torns rotatius 597 34,61% 

Horari intensiu 133 7,71% 

Horari partit 719 41,68% 

Total treballadors 1.725 100% 

La jornada laboral per torns pot ser de matí o de tarda i sempre fixa; en canvi el torn 
rotatiu consisteix en anar canviar de tipus de torn (matí o tarda) a temporades 
predeterminades per l’empresa. L’horari intensiu comença a primera hora del matí i 
acaba cap a les 15h o 16h aproximadament; l’horari partir compren tot el dia amb un 
espai al migdia per anar a dinar.  
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Si es representen gràficament (Figura 4.2) les hores d’entrada i sortida dels 
treballadors als polígons, es pot veure que l’hora punta d’entrada es pot considerar 
que està compresa entre les 6h i les 10h. I l’hora punta de sortida es pot considerar 
entre les 14h i les 19h encara que la sortida està més repartida al llarg del dia.  

A la figura 4.2 es pot observar que el número de treballadors acumulat no arriba als 
1.600 (1.449); això es deu a que no tots els enquestats han senyalat l’hora d’entrada 
al seu lloc de treball.   
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Figura 4.2 

També s’ha analitzat les sortides des del polígon dins la jornada laboral, per motius 
relacionats amb la feina. Així doncs a la taula 4.6 es pot veure que gairebé mai ningú 
ha de sortir del polígon per a realitzar alguna tasca laboral. 

Taula 4.6 

Freqüencia de sortida del polígon 
1. Mai 1.284 77,30% 
2. Menys d'un dia a la      
    setmana 182 10,96% 
3. D'1 a 2 dies a la setmana 88 5,30% 
4. De 3 a 4 dies a la setmana 33 1,99% 
5. Cada dia 74 4,45% 
 1.661 100% 
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Es pot veure que no tots els treballadors enquestats han donat resposta a la pregunta que 
fa referència a les sortides del polígon; així doncs s’han calculat els percentatges sobre 
1.661 treballadors.  
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5. ACTUACIONS 

En aquest apartat es determina, amb l’ajuda d’un model matemàtic, una primera solució 
pel que fa a la distribució de les parades d’autobús als polígons d’estudi. Per una banda es 
fa considerant que l’autobús no arriba fins el polígon industrial de Sant Vicenç (que es el 
que es troba més allunyat) i, per una altra, es fa considerant que l’autobús sí arriba fins 
aquest polígon.  

Una vegada es tenen les distribucions de les parades d’autobús per a cada cas 
(considerant o sense considerar el polígon de Sant Vicenç), s’afegeixen una sèrie de 
restriccions per tal de poder determinar unes rutes adequades. S’ha de tenir en compte 
que la millor distribució de les parades pot no comportar un bon trajecte per l’autobús 
d’aportació; per aquest motiu es fa necessari modificar lleugerament la solució obtinguda, 
per tal d’arribar a una altra que sigui més viable.   

5.1. Determinació de les parades 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, en aquest apartat es determina una primera 
solució pel que fa a la distribució de les parades assignades a la ruta de l’autobús 
d’aportació. Això s’ha fet mitjançant un model matemàtic que es defineix a 
continuació. 

5.1.1.  Disseny del model matemàtic: 

A continuació es defineixen les constants, les variables, la funció objectiu i les 
restriccions del model matemàtic dissenyat, com a eina de suport, per tal de poder 
arribar a solucions lo més viables possibles de la distribució de les parades de la 
línea d’autobús d’aportació. Aquest model matemàtic s’ha resolt amb el software 
ILOG OPL Studio. 

A) CONSTANTS:  

Les constants utilitzades en el nostre model matemàtic són les següents:  

• n: 

Nombre total d’empreses dels polígons d’estudi.  
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• m: 

Nombre total de possibles parades dels polígons estudiats. 

• Ti:  

Nombre de treballadors de l’empresa i (i=1...n) 

De gairebé totes les empreses es disposa d’aquest número. Aquestes dades 
també han estat facilitades pel centre AIM. De tota manera aquesta dada manca 
per alguna de les empreses dels polígons estudiats. Per aquest motiu, per a 
aquestes, s’ha realitzat una aproximació segons el següent criteri:  

Empreses petites – 10 treballadors 

Empreses mitjanes – 50 treballadors 

Empreses grans – 100 treballadors 

Per una altra banda se sap que CELSA té un número considerable de treballadors 
(1.000), de tota manera aquest gran centre d’atracció de viatgers està dividit en 
diversos punts, ja que l’empresa té diferents edificis i fàbriques (3 entrades estan 
situades al polígon Sant Vicenç i la quarta a l’entrada de l’àrea Industrial de 
Llobregat). Per aquest motiu sembla oportú adjudicar un percentatge aproximat de 
treballadors segons el tipus d’activitat de cada espai (40% zones per oficines i 10% 
per zones de càrrega); així doncs a l’estudi es contempla l’empresa CELSA com 
quatre empreses diferents amb un nombre de treballadors conegut.  

• Ssij: 

Paràmetres que prendran el valor de 1 si l’empresa i (i=1..n) respecte a la possible 
parada j (j=1..m) està a la zona s (s=0,1,2) 

La zona s=0 és la més propera a la parada (distància aproximada a recórrer pel 
viatger menor de 150 metres); la zona s=1 és aquella amb una distància a recórrer 
pel viatger major o igual a 150 i menor de 250 metres; i per últim la zona s=2 és 
aquella amb una distància a recórrer pel viatger major o igual a 250 i menor o igual 
a 350 metres).  

Aquests paràmetres han estat determinats per un algoritme informàtic (veure 
annex D), a partir de quatre fitxers amb les coordenades X i Y de les empreses 
(Coordenades Ex. i Coordenades Ey) i de les possibles parades (Coordenades Bx 
i Coordenades By). 
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Figura 5.1 

 

 

       =1 si l’empresa i (i=1..n) respecte la possible parada j (j=1..m) està a una      
          distància menor de 150 metres 

= 0 si no 

 

     =1 si l’empresa i respecte la possible parada j està a una distància menor 
de           250 i major o igual a 150 metres. 

     = 0 si no 

 

   =1 si l’empresa i respecte a la possible parada j està a una distància menor 
o       igual de 350 i major o igual a 250 metres 

   = 0 si no 

 

B) VARIABLES: 

• siθ : 

Variables binaries que prendran el valor de 1 si hi ha alguna -una o més- parada 
assignada a la zona s (s=0,1,2) de l’empresa i. 

 

PROGRAMA 

INFORMÀTIC 

Coordenades Ex.txt 

Coordenades Ey.txt 

Coordenades Bx.txt 

Coordenades By.txt 

 

ijS0 ijS1  

ijS2  

ijS0

ijS1

ijS2
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• iGC :  

Grau de cobriment de l’empresa i (i=1..n) respecte a la parada més propera 
assignada  

S’ha creat aquesta variable que té en compte la distància dels treballadors de 
l’empresa i respecte la parada assignada més propera, fent que el cobriment en 
una empresa més allunyada de la parada assignada sigui d’un percentatge menor 
que d’una altra que estigui molt a prop de dita parada [Ref 4]. És evident que 
conforme més lluny de la parada estiguin els treballadors hi haurà una reducció 
dels que agafaran aquest nou mitjà de transport. Així doncs, s’han limitat les zones 
de cobriment de la següent manera: 

GCi=1 (és a dir el 100% dels treballadors de l’empresa i) sempre que la distància 
aproximada a recórrer sigui menor de 150 metres.  

GCi=0,5 (és a dir el 50% dels treballadors de l’empresa i) sempre que la distància 
aproximada a recórrer sigui major o igual a 150 metres i menor de 250 metres. 

GCi=0,25 (és a dir el  25% dels treballadors de l’empresa i) sempre que la 
distància aproximada a recórrer sigui major o igual a 250 metres i menor o igual a 
350 metres. 

GCi prendrà el valor de 0 per a distàncies superiors a 350 metres. 

• Yj:  

Variables binaries que prendran el valor de 1 en el cas que s’assigni la possible 
parada j (j=1..m) 

C) FUNCIÓ OBJECTIU: 

La distribució de les parades pel polígon es podria fer en funció de molts criteris, en 
el cas d’aquest estudi s’ha decidit buscar el màxim grau de cobriment de 
treballadors. Prenent la variable definida GC i amb els criteris ja esmentats i el 
número de treballadors Ti per a cada empresa la funció objectiu és: 

[ ] ∑
=

=
n

i
ii TGCZMAX

1

·   (Eq.5.1) 
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D) RESTRICCIONS:  

Restriccions d’assignació de parades: 

Essent Yi les variables binaries que prendran el valor de 1 en el cas que s’assigni 
la possible parada j, les restriccions d’aquest tipus són:  

• Parada d’autobús a l’estació de FGC del Palau. 

Y[81]= 1 (parada d’autobús a l’estació de FGC del Palau) 

• Restriccions entre parades per tal de no posar dues parades molt properes  
(aproximadament en uns 300 metres) (Aquestes restriccions s’han fet sobre el 
plànol) 

Per exemple:   Y[1]+Y[2]+Y[3]+Y[4]<=1 ; d’aquesta manera només pot 
assignar el valor binari 1 (possible parada assignada) a una de les 4 possibles 
parades. 

La resta de restriccions d’aquest tipus es troben a l’annex C.  

• També s’ha tingut en compte l’estat dels carrers dels polígons per la circulació 
de l’autobús, descartant-se aquelles vies amb un índex d’accessibilitat pel 
vianant extremadament petit  (veure apartat 3.2.2). D’aquesta manera s’ha 
descartat l’assignació d’algunes parades. Per exemple: 

Y[27]+Y[26]=0 (últim tram del carrer Torre Bóvera) 

Es podrien no haver definit aquestes variables; però d’aquesta manera es pot 
entendre millor els raonaments i la metodologia seguida.  

I s’ha obligat a assignar una parada al carrer de la Indústria (carrer principal del 
polígon industrial del Nord-Est) 

Y[24]+Y[16]+Y[17]+Y[12]=1;  

Restriccions relacionades amb la definició del Grau de Cobriment (GCi): 

Amb les següents restriccions es relaciona l’assignació de les parades (Yj=1) amb 

les variables siθ , que prendran el valor de 1 si hi ha alguna -una o més- parada 

assignada a la zona s (veure definició de variables).  



Pág. 48  Memòria 

 

Aquestes valors permetran que més endavant es puguin definir unes restriccions 
que faran possible l’obtenció dels valors del Grau de Cobriment GC i  (esmentats 
anteriorment). 
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I el mateix amb s=1,2: 
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Com ja s’ha anunciat, les següents restriccions faran possible que les variables 
GCi tinguin el valor que els correspon. De tal manera que si l’empresa està coberta 

per diverses parades amb diferent grau de cobriment  siθ  (s=0,1,2 i i=1..n) el GC i 

serà igual al màxim d’aquests.  

 
iGC

i

i

iGC
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)01(5,0

θ

θ

≥

+⋅≤
(2)      

(2) D’aquesta manera si l’empresa té alguna parada assignada a la zona s=0  

( i0θ = 1) el GCi prendrà el valor de 1.  
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(3) D’aquesta manera si l’empresa té alguna parada assignada a la zona s=1  

( i1θ = 1) i no a la zona s=0 ( i0θ = 0), el GCi prendrà el valor de 0,5.  
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(4) D’aquesta manera si l’empresa té alguna parada assignada a la zona s=2  ( 

i2θ = 1) i no a la zona s=1 ( i1θ = 0) ni a la zona s=0 ( i0θ = 0);  el GCi prendrà el 

valor de 0,25.  

En el cas de que l’empresa no tingui cap parada assignada que la cobreixi ( i0θ =0; 

i1θ =0; i2θ =0) el GC i prendrà el valor de 0. 

5.1.2. Obtenció de les dades referents a les coordenades 

De les empreses: 

En el treball de camp s’ha situat en el plànol cadascuna de les empreses dels 
polígons estudiats. Seguidament s’ha situat un centre de coordenades en el mateix 
plànol a partir del qual s’ha obtingut el llistat de coordenades X i Y de totes les 
empreses afectades per l’estudi. 

De les possibles parades: 

Per tal de seleccionar les possibles parades del polígon s’han seguit els criteris 
següents: 

• Per cada tram de carretera s’ha posat o bé una parada al centre (Si la 
longitud del tram és menor o igual a 250 metres) o una parada al primer 
quart i una altra a l’últim quart (quan la longitud del tram és major que 250 
metres). 
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• S’han descartat aquells trams de carretera que no tenen condicions per la 
circulació d’un autobús, o bé per l’estat de la mateixa carretera, o per 
motius de circulació (carreteres sense sortida o amb dificultats d’accés).  

Amb el mateix centre de coordenades utilitzat per les empreses s’ha obtingut el 
llistat de coordenades X i Y de les possibles parades d’autobús.  

Així doncs, amb aquestes dades es calculen les distàncies rectangulars (que 
s’aproximen més als possibles desplaçaments reals); que fan possible obtenir els 
valors de Ssij amb l’algoritme informàtic esmentat anteriorment.  

5.2. Possibles rutes: 

Després de resoldre de forma òptima el model matemàtic mitjançant el software 
ILOG OPL Studio, s’ha obtingut l’assignació d’una sèrie de parades als polígons del 
present projecte. En primer lloc s’ha solucionat el problema sense tenir en compte el 
polígon industrial Sant Vicenç, que és el que es troba més allunyat de l’estació de 
FGC de “El Palau”.  Partint d’aquesta primera solució s’han introduït una sèrie de 
noves restriccions per tal d’obtenir un resultat adient per a la determinació d’una 
possible ruta d’un autobús d’aportació. A continuació es descriuen algunes de les 
restriccions afegides: 

• Y[48]+Y[49]+Y[47]+Y[46]+Y[51]+Y[52]<=1 à Si assigno alguna parada al 
carrer Cobalt, no assigno cap parada al carrer Manganès i viceversa; ja que 
això suposaria que l’autobús hauria de donar molta volta per tal de passar 
per les parades assignades.  

A l’annex C es poden trobar altres restriccions semblants a aquesta.  

• Y[68]+Y[67]+Y[69]+Y[66]+Y[65]=0 à Es descarta aquesta zona (Polígon 
industrial Can Sunyer) ja que es troba a prop de l’estació de FGC i 
l’assignació de parades a aquestes vies suposa la complicació d’una 
possible ruta. 
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D’aquesta manera s’ha obtingut la següent distribució de 12 parades arreu dels 
polígons: 

 
Figura 5.2 

 

Així doncs, amb aquesta distribució de parades s’han determinat dues possibles rutes 
d’aportació; es pot veure que la segona és la mateixa que la primera canviant l’ordre 
de circulació.  
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Ruta 1A: 

 
Figura 5.3 
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Ruta 1B: 

 
Figura 5.4 

Si ara es té en compte el polígon Sant Vicenç, i procedint de la mateixa manera que 
en el cas anterior, s’obté una distribució de parades que es necessari millorar per tal 
d’obtenir una ruta factible per la línea d’autobús d’aportació. Així doncs, s’afegeixen 
una sèrie de restriccions per tal de millorar la primera solució obtinguda. 

• Y[38]+Y[37]+Y[64]<=1 à Tenint en compte que només hi ha una via 
d’accés al polígon de Sant Vicenç viable  s’afegeix aquesta restricció que 
obliga a passar a l’autobús o bé pel carrer Ferro o bé pel carrer del Crom 
(carrers perpendiculars) que comuniquen amb el carrer de connexió amb 
Sant Vicenç. De lo contrari l’autobús hauria de dona una volta innecessària 
per tal de poder accedir al polígon de Sant Vicenç i cobrir les dues parades 
assignades als carrers esmentats.  

• Y[21]+Y[19]+Y[6]<=1 à Parades situades a tres vies paral·leles; només es 
vol que passi com a màxim per una d’aquestes ja que sinó suposarà molta 
volta per tal de passar per aquestes vies.  
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A l’annex C es poden trobar la resta de restriccions semblants a aquestes.  

D’aquesta manera s’ha obtingut la següent distribució de parades: 

 
Figura 5.5 

 

La ruta més adient és la que es mostra a continuació, es pot veure que, a diferència 
de les anteriors, aquesta ruta no és circular; una vegada arriba a l’estació final torna a 
recórrer el mateix trajecte en sentit contrari fins a arribar de nou a l’estació d’origen. 
En ambdós sentits l’autobús s’atura a les parades senyalades.  
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Ruta 2A: 

 
Figura 5.6 

 

A continuació es mostra una altra possible ruta dissenyada, considerant la possibilitat 
que l’autobús passi per l’estació de RENFE de Castellbisbal (Figura 5.7). Observar 
que és la mateixa que la ruta anterior, fora del desviament que ha de fer per tal 
d’arribar a l’estació de RENFE.  
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Ruta 2B: 

 
Figura 5.7 

 

En el següent apartat es fa una previsió de la demanda d’aquest nou servei per tal de 
comparar aquestes quatre possibilitats de forma fiable. 
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6. Anàlisi de les possibles actuacions 

En el present apartat es realitza, en primer lloc, una modelització de la xarxa actual amb 
l’objectiu de determinar una sèrie de factors necessaris per tal de realitzar la modelització 
de la xarxa incorporant la línea d’autobús d’aportació, per a cada possible ruta 
determinada en l’apartat anterior. La modelització de la nova xarxa permetrà preveure la 
demanda per a cadascuna de les possibles rutes dissenyades. 

En aquest apartat només es tindran en compte els desplaçament d’anada al lloc de treball 
d’acord amb la definició de mobilitat obligada (apartat 2.3), ja que són aquests 
desplaçaments els que poden provocar acumulacions de viatgers en un determinat mode 
de transport; el que s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar una futura línea de 
transport públic.  

6.1. Modelització de la xarxa actual 

En aquest apartat es modelitza la mobilitat que es produeix diàriament als polígons del 
present estudi amb les condicions de la xarxa actual. Es tracta d’estimar els 
desplaçaments i els costos que suposa cada un dels possibles modes de transport 
per accedir a la zona d’estudi.  

Els models més utilitzats en l’estimació de la demanda de transport són el logit simple 
i el logit jeràrquic o aniuat (Nested Logit) [Ref 3]. En el present projecte, s’ha utilitzat el 
segon model [Ref 2], ja que les possibilitats pel que fa al mode de transport a utilitzar 
són diverses (Vehicle Privat, FGC, RENFE i autobús interurbà). Així doncs aquest 
últim model permet l’agrupació d’alternatives possibles (modes de transport) en 
subgrups. En aquest estudi s’ha fet de la següent manera (Figura 6.1): 

 
Figura 6.1 
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La P és la probabilitat estimada d’elecció d’un determinat mode per a desplaçar-se. 
En aquest apartat es determina aquest valor per a cada parella origen-destinació dels 
possibles desplaçaments i per a cada mode de transport representat a la figura 6.1. 

La primera selecció que fa tot viatger és la selecció entre VP i TPC. Després, d’acord 
amb la figura 6.1, el viatger pot escollir entre agafar el tren o l’autobús, i 
especificament dintre del mode tren entre FGC i RENFE.  

6.1.1. Dades inicials 

La modelització dels desplaçaments per cada mode de transport existent 
actualment s’ha realitzat a partir de les dades obtingudes de les enquestes 
realitzades als polígons per l’empresa AIM al primer trimestre del 2006. Cal 
recordar que aquestes dades representen a un nombre representatiu tenint en 
compte la localització, el tipus i mida d’empresa. En relació al número de 
treballadors enquestats representen un 13,6% (1.733 treballadors) del total de 
treballadors de la zona d’estudi. Aquest número es pot considerar acceptable per 
l’estudi a realitzar. 

6.1.2. Zonificació 

Abans de començar la modelització és necessari realitzar una zonificació de 
l’espai implicat a l’estudi.  Pel que fa a les zones d’origen: es prendran com a 
zones  poblacions d’origen que han aparegut a l’enquesta realitzada per l’AIM, ja 
que gran part dels treballadors dels polígons tenen la seva residència a municipis 
propers a Sant Andreu de la Barca. Són en total 53* municipis.  

Encara que seria aconsellable realitzar una zonificació a les ciutats d’origen més 
grans (com ara Barcelona), en el present projecte no s’ha fet degut a que els 
resultats de les enquestes que s’han utilitzat no disposaven dels codis postals 
d’origen, només de les poblacions.  

 

                                                 

 

 

* Algunes poblacions s’han agrupat amb unes altres per la seva proximitat. Això s’ha fet per a aquelles 

poblacions més allunyades de Sant Andreu de la Barca. 
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Per a la zonificació del territori de destinació, és a dir a les zones que pertanyen als 
polígons estudiats, s’ha procedit de la següent manera: 

- S’han localitzat en el plànol totes les empreses (tant les que pertanyen a la 
mostra de l’enquesta com les que no). 

- S’han agrupat aquestes empreses en zones, tenint en compte que a cada 
zona hi ha d’haver, com a mínim, una empresa de la mostra enquestada. 
D’aquesta manera es coneix el comportament modal (mitjà de transport 
utilitzat) dels treballadors d’aquella zona que estaran representats per la/les 
empreses de la mostra enquestada.  

- S’han numerat les zones. Amb aquest procediment s’ha zonificat el plànol en 
26 zones, 7 de les quals pertanyen al polígon Sant Vicenç.  

Cada zona ha de tenir assignat un node, el qual ha estat determinat tenint en 
compte el número de treballadors de cada empresa (pes de l’empresa) i les seves 
coordenades. S’ha solucionat el problema de localització bidimensional i distància 
rectangular [Ref 5, Pàg. OI-2130] de tal manera que es minimitzi la següent funció: 

∑
=

−+−=
n

i
iii byaxwyxf

1

)·(),(        (Eq.6.1) 

Els punts (x,y) són les coordenades de les empreses; el punt (ai,bi) les 
coordenades del node que s’està determinant; i wi els pesos (es a dir el número de 
treballadors) de cadascuna de les empreses de la zona estudiada.  

A continuació es pot veure la zonificació realitzada als polígons i els nodes de 
cadascuna de les zones.  
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Figura 6.2 

6.1.3. Matriu de treballadors (tij) 

A partir de les dades de l’enquesta coneixem una matriu de desplaçaments per a 
cada parella de zones origen-destinació. Aquesta valors representen únicament els 
usuaris de la mostra. Per aquest motiu serà necessari manipular les dades inicials 
per tal d’arribar a una matriu que faci possible estimar de la forma més realista 
possible el nombre de treballadors totals que es desplacen entre cada parella de 
zones (origen-destinació).  

Això s’ha fet tenint en compte el número de treballadors de cada una de les zones. 
Disposem d’aquesta dada, ja que tenim el número de treballadors de cadascuna 
de les empreses que formen les zones. D’aquesta manera el resultat s’aproparà 
més a la realitat, tenint en compte que hi ha zones amb un gran número de 
treballadors i d’altres amb menys.  

Per a aconseguir això s’ha calculat el percentatge per a cada parella origen-
destinació sobre el número total d’enquestats d’aquella zona del polígon. El qual 
s’ha multiplicat a la vegada pel percentatge de les enquestes de la zona del polígon 
en funció del total de treballadors de la mateixa zona i, com coneixem el número de 
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treballadors total dels polígons estudiats, també s’ha multiplicat per aquests. Així 
doncs es té en compte el pes de treballadors de cadascuna de les zones del 
territori estudiat. D’aquesta manera les nostres matrius s’apropen més a la realitat. 
A l’annex F.1 es pot trobar el resultat d’aquesta matriu (ti j) 

6.1.4. Matrius de repartiment modal (QVP,QFGC,QBUS,QRENFE) 

Per a cadascun dels modes de transport que participen en aquest estudi es pot 
obtenir la matriu de desplaçaments únicament del seu mode. Amb les dades de 
l’enquesta construïm aquestes matrius amb el número de viatges entre cada 
parella de zones origen-destinació.  

A partir d’aquestes quatre matrius modals es calculen les matrius de probabilitat. 
Tenint el nombre total de viatges entre les zones, és fàcil calcular la probabilitat 
que un usuari prengui un determinat mode per a desplaçar-se entre dues 
determinades zones. Així, es calculen les quatre matrius de probabilitat per mode 
corresponent (QVP,QFGC,QBUS,QRENFE ). Aquestes es troben a l’annex F.2.  

Això ens permetrà més endavant (amb el model del previsió de demanda Logit) 
poder obtenir les noves matrius modals previstes per les possibles actuacions 
definides a l’apartat anterior (5.2).  

6.1.5. Modelització de les funcions d’utilitat 

Quan es presenta una situació d’elecció, les preferències de les persones a una 
alternativa es poden descriure mitjançant una funció utilitat associada a cada 
alternativa, que és funció de [Ref 6]: 

• Els atributs de les alternatives. 

• Les característiques dels usuaris. 

Per tant, les variables que afecten, en major o menor grau, a la funció d’utilitat són 
múltiples i molt diverses (cost del trajecte, temps de viatge, climatologia, 
accessibilitat, independència, respecte al medi ambient...). No obstant això, i 
d’acord amb les guies de disseny realitzades per CENIT [Ref 2], en aquest projecte 
es tenen en compte només els dos paràmetres deterministes anteriorment citats: 
el cost del temps i el cost quilomètric. També s’utilitza un paràmetre (ß) que 
definirà les característiques dels usuaris. Es calibrarà i definirà amb més 
profunditat més endavant.  
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Es considera que la funció utilitat d’un mode de transport té la següent expressió 
matemàtica: 

)··( k
ij

k
ij

k
ij taCVV += β   (Eq 6.2) 

En l’equació 6.2 CVi j
k representa el cost del viatge (entre cada parella origen-

destinació, ij) en el mode k, i, per tant, és un cost que depèn directament del mode 

estudiat.  k
ijt  és el temps total de desplaçament des de l’origen fins a la destinació 

(és a dir, entre qualsevol parella de zones, i, j) que triga l’usuari prenent el mode k.  

El paràmetre “a”, que multiplica el temps de recorregut, és el cost que es dóna al 

temps de desplaçament. D’aquesta manera es pot saber quin és el cost que rep 
l’individu pel fet de trigar un cert temps t en realitzar el seu desplaçament. Es pot 
considerar (Apunts de l’assignatura de Transports, ETSEIB) que aquest valor és 
de 8,65 €/hora.  

6.1.6. Funció d’utilitat del Vehicle Privat (Vij
VP) 

El valor de CVi j
VP per al vehicle privat s’obté a partir dels costos estàtics i els 

costos dinàmics suposats per l’any 2007 [Ref 6]* : 

 

 Vehicle privat (€/km) 

Costos estàtics 0,488 

Costos 
dinàmics 

0,102 

Taula 6.1 

Els costos estàtics són els relacionats amb la tinença del vehicle i els costos 
dinàmics són els relacionats amb el moviment (combustible, peatges etc...). 
L’usuari del vehicle privat habitualment és plenament conscient de les despeses 

                                                 

 

 

* S’ha de considerar que els valors de [ref 6] són pel 2.004 (edició del  document). Aquests valors han sigut 

actualitzats amb una taxa d’inflació del 6,5% (IPC) [Ref 7]. 
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directes (o costos dinàmics) que li ocasiona el fet de viatjar en transport privat. 
Però en canvi, no té la completa percepció dels costos indirectes (o costos 
estàtics) com una part del cost d’un trajecte. Això fa que els costos percebuts per 
l’usuari del vehicle privat siguin menors que els costos reals assumits per aquest. 
Per això, i tenint en compte que el que interessa en aquest estudi és la percepció 
de l’usuari, s’ha estimat que el cost del viatge com el valor de la tercera part dels 
costos estàtics més el valor dels costos dinàmics. 

Aquest valor (0,265 €/km) es multiplica per la distància recorreguda entre cada 
parella de zones (di j) per tenir el cost monetari del viatge. La funció utilitat del 
vehicle privat (VP) queda llavors de la següent manera: 

Vi j
VP=ß·(0,265·di j+a·ti jvp)  (Eq 6.3) 

Per a calcular el temps de recorregut s’ha tingut en compte el tipus de via a 
recórrer des de la zona d’origen, ja que un gran número de treballadors dels 
polígons fan gran part del trajecte des del seu municipi de residencia per vies 
ràpides (autopistes i autovies). S’estima una velocitat mitjana d’un cotxe per una 
via ràpida de 85 km/h. Per una altra banda, els cotxes circularen pel municipi 
d’origen i el de destinació (polígons estudiats) amb una velocitat mitjana de 35 
km/h; és important destacar que aquesta velocitat és més gran que la velocitat 
mitjana que es dóna a un cotxe en ciutat, ja que els tipus de carrers dels polígons 
permeten agafar més velocitat que a una ciutat (menys semàfors, menys tràfic 
etc.). Amb la velocitat i amb la distància es pot obtenir, doncs, el temps de 
desplaçaments: 









++= −− )

3585
·(·269,0· aViaNoRàpidijViaRàpidaij

ij
VP
ij

dd
adV β  (Eq 6.4) 

Com es pot veure a l’equació anterior es necessiten dues matriu de distàncies per 
als trams de vies ràpides i els altres. Això s’ha fet amb l’ajuda d’una guia de 
mobilitat a Internet* pels trams de vies ràpides i pels trams urbans del municipi 
d’origen. Pel que fa al node d’origen s’ha pres el punt central del municipi d’origen.  

                                                 

 

 

* www.viamichelin.es 
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Pels desplaçaments dintre el municipi de destinació (des de l’entrada als polígons 
fins a cada node de les zones d’empreses) s’ha calculat la distància rectangular 
que és la que s’apropa més a la realitat.  Aquestes dues matrius es poden trobar a 
l’annex F.3. 

El valor de “a” és el que s’ha explicat en l’apartat anterior (8,65€/hora).  

La matriu amb el cost total d’agafar el mode vehicle privat (cost del viatge més cost 
del temps) per a cada parella de zones és Ci j

VP. Aquesta matriu es troba a l’annex 
F.4. 

VP
ij

VP
ij

VP
ij taCVC ·+=   (Eq. 6.5) 

Es a dir: 

)··( VP
ij

VP
ij

VP
ij taCVV += β   (Eq. 6.6) 

6.1.7. Funció d’utilitat de FGC (Vij
FGC) 

De la mateixa manera com s’ha fet pel vehicle privat, es procedeix a explicar com 
s’obtenen les estimacions del cost del viatge i del temps per al mode Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

En primer lloc, el cost del viatge (CVi j
FGC) que recau sobre l’usuari es pot 

considerar com el valor del bitllet. Tenint en compte les variacions de preu del 
viatge segons tipus de targeta que es té (Bitllet senzill, T10...) s’ha calculat la 
mitjana d’aquestes possibilitats per a cada zona tarifària, coneixen que segons el 
municipi d’origen el preu del viatge és major o menor. En la taula 6.2 s’adjunten els 
valors calculats per a cada zona tarifària: 

Zona Preu del viatge (€/viatge) 

1 0,62 

2 1,06 

3 1,46 

4 1,84 

5 2 
Taula 6.2 
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Per tant, la funció d’utilitat del mode FGC queda com: 

Vi j
FGC=ß·(CVi j

FGC+a·ti jFGC)   (Eq 6.7) 

El valor de “a” és novament de 8,65 €/hora. Resta estimar el temps de 
desplaçament entre qualsevol parella de zones. Aquest temps consisteix, no 
només en el temps de recorregut de FGC, sinó també en el temps d’accés des de 
l’origen a la parada, i des de la parada al punt de destinació; i en un temps 
d’espera. Per tant: 

ti jFGC=ti jrecorregut+ti jespera+ti jaccés (Eq 6.8) 

Temps de recorregut: 

És el temps de desplaçament en FGC des de l’estació d’origen fins a l’estació 
d’arribada. En el cas de FGC i l’estació de “El Palau”, aquest temps sempre és el 
mateix per  cadascuna de les estacions d’origen. Això es deu a que en aquesta 
estació de destinació no s’hi aturen el trens semidirectes de la línea; que són 
aquells que no paren a totes les estacions i per tant tarden menys en recórrer el 
mateix trajecte.  

En el cas que l’itinerari obligui al viatger a fer transbordament, el temps de 
recorregut inclou el temps d’espera que suposa.  

Vegeu els valors del temps de recorregut a l’annex F.5. 

Temps d’espera: 

Pel tipus de mode de transport (horaris de pas dels trens fixes i coneguts) es pot 
considerar un temps d’espera fix de 5 minuts. Això es deu a que els usuaris 
d’aquest mode de transport acostumen a agafar un tren puntual coneixen la seva 
hora de sortida; per tant no és habitual que s’hagin d’esperar més temps.  

Temps d’accés: 

Com ja s’ha esmentat, aquest temps comprèn el desplaçament entre l’origen i la 
parada; i entre la parada i el punt de destinació.  

En el primer cas, al no conèixer el punt o zona precisa d’origen dintre del municipi, 
s’ha fet una estimació en funció de la mida del municipi de residència dels 
treballadors. D’aquesta manera per municipis petits s’ha considerat un temps de 
d’accés de 5 minuts; per municipis mitjans un temps d’accés de 10 minuts; i per 
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municipis grans un temps d’accés de 20 minuts. Cal remarcar que l’accés a les 
parades pot ser a peu, en vehicle privat, etc.  

En el segon cas (temps d’accés des de l’estació fins el lloc de treball) s’ha 
considerat una velocitat mitjana pel vianant de 4,5 km/h. Amb aquest número, i 
coneixent les coordenades de les zones de destinació i de l’estació de FGC, s’ha 
calculat la distància rectangular entre origen i destinació del desplaçament; això 
permet calcular el temps previst per arribar a la zona de destinació.  

D’altra banda s’ha considerat un temps molt gran d’accés a peu (100 minuts) a les 
zones del polígon de Sant Vicenç, ja que pel fet d’estar a l’altre costat del riu no té 
una accessibilitat raonable des de l’estació de FGC; els treballadors haurien de 
caminar per trams perillosos i poc adients per a vianants.  

Aquests valors es poden trobar a l’annex F.5. 

En el cas de que no hi hagi possible connexió entre un origen i l’estació de “El 
Palau” amb FGC, degut a la mancança d’estació de FGC al municipi d’origen, es 
pren com a temps de desplaçament amb aquest mode un número molt elevat 
(9.999 minuts) que descarti la possibilitat de agafar aquest mode de transport.  

Calculat el temps de desplaçament ti jFGC i conegut el valor de la “a” i del CVi j, es 
pot calcular el cost representat pel interior del parèntesis de l’expressió (Eq.6.7). 
Ci j

FGC és el cost per l’usuari associat a FGC per anar d’una zona d’origen i a una 

zona de destinació j (Eq. 6.9).  Aquests valors es troben a l’annex F.6.  

FGC
ij

FGC
ij

FGC
ij taCVC ·+=  (Eq. 6.9) 

Es a dir: 

)··( FGC
ij

FGC
ij

FGC
ij taCVV += β  (Eq. 6.10) 

6.1.8. Funció d’utilitat de la RENFE (Vij
RENFE) 

Per a aquest mode s’ha procedit de la mateixa manera que en l’apartat anterior. 

Cal destacar que, com ja es va esmentar en l’apartat 3.1, les possibilitats 
d’accessibilitat des de Renfe als polígons estudiats és petita per les condicions poc 
apropiades de les vies d’accés pels vianants. De tota manera, i arrel de l’enquesta 
realitzada, es sap que hi ha alguns treballadors de Sant Vicenç que arriben al seu 
lloc de treball des de Renfe. Per aquest motiu s’ha considerat aquesta possibilitat a 
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l’hora de calcular els temps d’accés des de la parada de Renfe, encara que no és 
molt freqüent ni aconsellable.  

Els valors resultants es poden trobar a l’annex F.7.  

La matriu Ci j
RENFE, tenint en compte l’equació 6.11, es troba a l’annex F.8. 

RENFE
ij

RENFE
ij

RENFE
ij taCVC ·+=  (Eq. 6.11) 

Es a dir: 

)··( RENFE
ij

RENFE
ij

RENFE
ij taCVV += β  (Eq. 6.12) 

6.1.9. Funció d’utilitat del mode TREN (Vij
TREN) 

Ara ja es tenen les matrius Ci j
FGC i Ci j

RENFE, per lo que ja podem unificar aquests 
resultats en Ci j

TREN, d’acord amb el model Logit jeràrquic. Això s’ha fet 
seleccionant, per a cada parella origen-destinació de la matrius de FGC i RENFE, 
el mínim valor i per lo tant el més favorable per l’usuari. 

Aquesta matriu es troba a l’annex F.9.    

6.1.10. Funció d’utilitat de l’autobús interurbà (Vij
BUS) 

Per aquest mode es procedirà de la mateixa manera com s’ha fet a l’apartat 6.1.7. 
El CVi j

BUS dependrà també de l’estació d’origen, ja que això determinarà la zona 
tarifària i per lo tant el preu mitjà del bitllet de transport. El valor de la “a” és 
novament de 8,65 €/hora.  

El valor dels temps de desplaçament es distingirà també entre temps de 
recorregut, temps d’espera i temps d’accés (des de l’origen a la parada, i des de la 
parada al punt de destinació). Per al temps d’accés des del lloc d’origen fins a la 
parada s’han seguit els mateixos criteris explicats a l’apartat 6.1.7. Ara bé per a 
calcular el temps d’accés des de la parada d’autobús fins al punt de destinació als 
polígons s’ha tingut en compte la localització de les parades d’autobús dels 
polígons i s’ha considerat per a cada zona la distància menor parada-node de la 
zona (js’ha de recordar que la zona del present projecte té 6 parades d’autobús 
interurbà). S’ha procedit de la mateixa forma que en el cas de FGC pel que fa a les 
zones del polígon industrial Sant Vicenç. 
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En el cas del temps d’espera s’ha procedit de la mateixa manera que en el cas de 
FGC, ja que el comportament dels usuaris d’aquest mode de transport es pot 
considerar igual.  Els valors resultants per aquest mode es troben a l’annex F.10. 

La matriu Ci j
BUS, tenint en compte l’equació 6.13, es troba a l’annex F.11. 

BUS
ij

BUS
ij

BUS
ij taCVC ·+=  (Eq. 6.13) 

Es a dir: 

)··( BUS
ij

BUS
ij

BUS
ij taCVV += β  (Eq. 6.14) 

6.1.11. Funció d’utilitat del TPC (Vij
TPC) 

De la mateixa manera que a l’apartat 6.1.9 s’obté la matriu Ci j
TPC unificant les 

matrius Ci j
TREN i Ci j

BUS (mínim valor per a cada parella origen-destinació).  

Aquesta matriu es troba a l’annex F.12. 

6.1.12. Càlcul del paràmetre ß 

Representades les expressions de les funcions d’utilitat del TPC i VP (Vi j
TPC i Vi j

VP) 
es pot estimar el valor del paràmetre ß.  

Segons el model Logit la probabilitat d’utilitzar el Transport Públic Col·lectiu (TPC), 
que serveix un corredor donat, front el Vehicle Privat (VP) ve donada per la següent 
expressió [Ref 3]: 

VP
ij

TPC
ij

TPC
ij

VV

V
TPC

ij
ee

e
P

+
=  (Eq 6.15)  

On TPC
ijP  és la probabilitat estimada d’utilitzar el TPC i on TPC

ijV i VP
ijV són les 

funcions d’utilitat pel TPC i pel VP. L’expressió (Eq 6.15) equival a la següent: 

)(exp[1
1

TPC
ij

VP
ij

TPC
ij CC

P
−⋅+

=
β

 (Eq 6.16) 

El factor de sensibilitat ß (€-1) és un indicador de la sensibilitat de l’usuari a la 
diferència de costos dels modes de transport, funció dels atributs del mode. És la 
manera com la funció utilitat (Eq 6.2) té en compte la percepció diferent dels 
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costos per part de l’usuari. Aquest valor hauria de ser negatiu per tal que la relació 
utilitat-probabilitat sigui real (figura 6.3). 

Es coneix que per valors de (–ß)  elevats, la sensibilitat és molt alta, i l’usuari 
tendeix a escollir majoritàriament el mode de major utilitat. En canvi per valors de (-
ß) petits, la sensibilitat és molt baixa, i l’usuari tendeix a escollir aleatòriament el 
mode de transport, sense tenir en compte els atributs del mode (figura 6.3).  

 
Figura 6.3 

El valor d’aquest paràmetre ha de ser únic, ja que es considera que la percepció 
dels ciutadans no varia en el territori. Aquest valor permetrà realitzar la 
modelització en els següents apartats de la nova xarxa.  

A continuació s’explica el procediment per obtenir aquest paràmetre: 

Per una banda es coneixen les matrius de repartiment modal estimades a partir 
dels resultats de l’enquesta (Apartat 6.1.4). Cal recordar que aquestes matrius 
representen la probabilitat de cada un dels modes per qualsevol parella de zones 
(origen-destinació). Aquest és, per tant, un valor observat de la probabilitat d’agafar 
un mode.  

Es tenen, aleshores, dos valors de la probabilitat modal, un estimat a partir de la 
modelització (Pi j

k), i l’altre a partir de les dades de l’enquesta facilitada per l’AIM.  
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Per al càlcul del paràmetre ß s’ha de minimitzar la diferència entre aquests dos 
valors, per cadascun dels desplaçaments zonals. Per tant, s’ha de minimitzar la 
funció z, que és una suma ponderada de diferències quadràtiques: 

[ ] ∑ −=
ji

TPC
ij

TPC
ijij QPtzMIN

,

2)·(  (Eq 6.17) 

ti j és la matriu amb el total de viatges per cada parella de zones que ha estat 

determinada a l’apartat 6.1.3. TPC
ijQ  es la matriu que unifica (suma per a cada 

parella origen-destinació de la matriu) els resultats de les matrius corresponents 

als modes de TPC ( FGC
ijQ , RENFE

ijQ  i BUS
ijQ ). Per tant, es coneixen tots els factors de 

l’equació a resoldre exceptuant el paràmetre ß que estem buscant.  

El valor de la ß pel qual el resultat de l’expressió (Eq 6.17) és mínim: s’ha obtingut 
a partir de l’eina “SOLVER” que es troba en els fulls de càlcul Excel. El valor que 
s’obté és de -0,47.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, és lògic que el valor de ß sigui negatiu, ja que 
això comporta, que per un cost més gran dels altres modes, la probabilitat d’agafar 
FGC és més alta.  

6.2. Modelització de la xarxa incorporant la línia d’autobús 

d’aportació 

La incorporació de la línia d’aportació des de l’estació de “El Palau” de FGC pot 
provocar alteracions a les matrius percentuals de repartiment modal, ja que la funció 
d’utilitat del mode FGC queda directament modificada.   

En aquest apartat es calcularan les noves matrius percentuals de repartiment modal 
per cada una de les quatre possibles rutes determinades a l’apartat 5.2.  

6.2.1. Càlcul de les noves matrius de repartiment modal 

Els valors afectats directament per la implementació d’una línia d’aportació des de 
FGC, són els dels temps d’accés des de la parada fins el punt de destí. A causa 
del sistema tarifari integrat, el cost monetari no es veurà afectat. 

Per cadascuna de les opcions d’actuació (quatre possibles rutes), s’ha recalculat 
el temps d’accés des de la parada al lloc de treball de la següent manera: 
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- S’ha suposat una freqüència de pas dels autobusos per l’estació de “El Palau”, 
en hores punta, de 20 minuts.  

- S’han agafat diferents possibilitats pel que fa a l’hora que sortirà el primer 
autobúsi, per tant, a l’hora que sortiran la resta (interval de 20 minuts). Per 
cadascuna d’aquestes possibilitats horàries s’ha calculat el temps d’espera 
mitjà, ja que es coneixen les hores de pas dels trens per l’estació de “El Palau” 
en ambdós sentits. Evidentment, s’ha seleccionat l’opció que suposa un 
menor temps d’espera a l’autobús per part dels usuaris. 

- Per cadascuna de les possibles rutes s’ha calculat la distància a recórrer per 
l’autobús entre cada parella de parades d’aquella ruta.  

- Considerant una velocitat comercial* de 20 km/h, i coneixent les distàncies 
entre cada parella de parades, és fàcil calcular el temps de trajecte acumulat 
entre cadascuna de les parades. Ara només faltarà sumar el temps d’espera 
calculat anteriorment.  

- A continuació es calcula la distància mínima de cada zona d’empreses amb 
les possibles parades de la ruta que s’està treballant. De manera que, prenent 
una velocitat mitjana del vianant de 4,5 km/h, es pot calcular el temps d’accés 
des de la parada d’autobús fins el punt de destinació. Aquestes distàncies 
s’han calculat (de forma rectangular) a partir de les coordenades, ja 
conegudes, de les possibles parades i dels nodes de les zones de les 
empreses dels polígons.  

- Per últim s’agafa, per a cadascuna de les zones d’empreses, el temps 
d’accés des de l’estació de FGC mínim entre els calculats considerant la línea 
d’autobús d’aportació (temps d’espera a l’autobús, temps de recorregut de 
l’autobús i temps d’accés des de la parada d’autobús més propera fins al node 
central de la zona respectiva) i els que es tenien anteriorment (usuaris de FGC 
que van a peu des de l’estació de FGC al seu lloc de treball). Això es fa així ja 
que, en el cas de que per a una determinada zona d’empreses el trajecte en 

                                                 

 

 

* Velocitat promig de viatge entre una estació d’origen i altre de destí, incloses les aturades a les parades. 
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autobús suposi més temps, el model calcularia la nova demanda sense tenir 
en compte els usuaris de FGC que prefereixen no agafar l’autobús. Era 
d’esperar que, per a algunes zones, el trajecte a peu resultés més curt que el 
trajecte en autobús; de tota manera s’ha de tenir en compte que, per altres 
motius, alguns usuaris poden preferir agafar l’autobús en lloc de fer-lo a peu.  

Així doncs es tenen els nous temps d’accés des de l’estació de “El Palau” de FGC 
i els nodes de les zones de destinació. Aquests valors per a cada ruta es troben a 
l’annex G.1. 

Ara ja es poden calcular els nous valors de FGC
ijC . Els valors de VP

ijC , RENFE
ijC  i 

BUS
ijC no pateixen cap canvi. De la mateixa manera que s’ha fet anteriorment 

s’agrupen aquests valors primerament en TREN
ijC  i seguidament en TPC

ijC . 

Coneixent els nous valors de TPC
ijC  i els de VP

ijC  que no han sigut modificats, es pot 

calcular la nova matriu probabilística de repartiment modal amb l’equació 6.18 ja 
coneguda. Cal recordar que, com ja s’ha esmentat a l’apartat 6.1.12, el valor del 
paràmetre ß ha de ser únic, ja que es considera que la percepció dels ciutadans 
no varia en el territori; així doncs el valor de ß també és conegut, ja que ha sigut 
calculat en la modelització de la xarxa actual. 

)(exp[1
1

TPC
ij

VP
ij

TPC
ij CC

P
−⋅+

=
β

  (Eq 6.18) 

Aquestes matrius es troben en l’annex G.1. 

Amb aquests valors podem trobar les matrius de repartiment modal corresponents 

als modes de TPC ( FGC
ijP , RENFE

ijP  i BUS
ijP ), ja que coneixem per a cada parella 

origen-destinació el  mode de transport óptim pel que fa al cost monetari i temporal 

(el que té el mínim valor).  Aquestes matrius es poden trobar a l’annex G.1. 

6.2.2. Nova distribució de viatges 

Un cop obtingudes les matrius de probabilitat per a la nova situació, es pot conèixer 
el nombre de viatges diaris que es realitzen en cada mode. S’ha de tenir present 
que en l’estudi només s’ha tingut en compte els desplaçaments d’anada al lloc de 
treball.  La matriu amb el nombre total de viatges de treballadors entre cada parella 
de zones (ti j) és coneguda. Si, per a cada parella origen-destinació, es multipliquen 
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els desplaçaments totals (ti j) per les probabilitats de cada mode (Pi j
k), s’obtenen 

els viatges previstos per mode i per a cada parella origen-destinació.  

Això s’ha fet per a cadascuna de les quatre possibles rutes de la línea d’aportació. 
Sumant tots els viatges entre cada parella origen-destinació s’obté el número de 
desplaçaments en FGC que es preveu per a cadascuna de les possibles rutes. Si 
es fa la diferència amb els desplaçaments actuals podem analitzar l’increment 
d’usuaris per a FGC que suposa cadascuna de les rutes. 

A continuació es mostra una taula per tal de comparar el resultat obtingut per a 
cadascuna de les possibles rutes: 

 

 Nº de 

viatges 

en FGC 

actuals 

% sobre 

total de 

viatges 

Nº de viatges en 

FGC amb la línea 

d’aportació 

% sobre 

total de 

viatges 

Increment 

de viatges 

Increment 

del % 

RUTA 1A 1.281 10,48 1.140 9,32 

RUTA 1B 1.180 9,65 1.039 8,49 

RUTA 2A 1.375 11,25 1.234 10,09 

RUTA 2B 

141 1,16 

1.323 10,17 1.182 9,01 

Taula 6.3 

6.2.3. Viatges i vehicles en hora punta 

Un cop calculada la demanda total de la línea d’aportació, també es pot estimar 
quina serà la demanda de passatgers en hora punta. La demanda és diferent en 
hores punta i en hores vall; si s’observa el gràfic realitzat a l’apartat 3.2.3 (anàlisis 
temporal de la demanda) es pot considerar com a interval d’hora punta el que està 
comprés entre les 6h i les 10h. S’ha calculat el percentatge que suposa sobre el 
total de entrades (amb les dades de l’enquesta) i s’ha obtingut un valor del 78,64%.  

Si es multipliquen aquest valor per l’increment de viatges de FGC per a cada 
possible ruta de la línea d’autobús (que és el mateix que dir la demanda d’usuaris 
prevista per l’autobús d’aportació) obtenim els següents valors per a cadascuna de 
les possibles rutes: 
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 Demanda prevista de l’autobús 

en hora punta  

RUTA 1A 896 

RUTA 1B 817 

RUTA 2A 970 

RUTA 2B 929 
Taula 6.4 

En aquest interval de temps, i segons l’opció escollida d’horari de pas dels 
autobusos de la nova línea (cada 20 minuts) (veure 6.2.1), està previst que passin 
per l’estació de FGC de “El Palau” 12 autobusos (3 autobusos per hora * 4 hores). 
Aproximant la capacitat d’un autobús en 65 passatgers (considerant que hi haurà 
passatgers de peu) surt que per a cap de les quatre opcions el número 
d’autobusos seria suficient per a cobrir tota la demanda en hora punta.  

Com ja s’ha esmentat, s’ha considerat que l’hora punta compren el interval de 
temps entre les 6 hores i les 10 hores. Encara que la distribució temporal de la 
demanda no és uniforme en aquest interval de temps; s’ha considerat com si ho 
fos per tal de simplificar els càlculs.  

En el cas de la Ruta 1A haurien de passar 14 autobusos en hora punta (de 6h a 
10h). Això suposaria que haurien de passar amb un interval de pas de 17 minuts. 

En el cas de la Ruta 1B haurien de passar 13 autobusos durant el interval d’hores 
punta. Això suposaria que haurien de passar per l’estació de “El Palau” amb un 
interval de pas de 19 minuts. 

En el cas de la Ruta 2A haurien de passar 15 autobusos durant el interval d’hores 
punta. Això suposaria que haurien de passar amb un interval de pas de 16 minuts. 

En el cas de la Ruta 2B haurien de passar 15 autobusos en hora punta. Això 
suposaria que haurien de passar també amb un interval de pas de 16 minuts.  

En aquest últim cas, l’increment de demanda previst per a RENFE suposa un 
increment treballadors que agafarien l’autobús d’aportació. A continuació 
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s’expliquen els càlculs que s’han fet per tal de comprovar que el interval de pas és 
suficient per a cobrir els dos focus de viatgers en Hora Punta. 

De la mateixa manera que s’ha fet anteriorment es multiplica l’increment de 
demanda previst per a RENFE amb la implantació de la línea d’autobús d’aportació 
pel percentatge de passatgers en HP (78,64%). El número resultant (1.034) 
representa la demanda de viatgers que agafarien l’autobús a la parada de RENFE. 

Per una altra banda s’ha de considerar que per aquesta parada circulen els 
autobusos en dos sentits, es a dir, cap als polígons de Sant Andreu de la Barca i 
cap al polígon de Sant Vicenç i per tant es divideixen els usuaris de l’autobús en 
funció de les zones de destinació. Com que es coneixen els valors de la distribució 
de viatges prevista per a cada mode i per a cada parella origen destinació, es pot 
calcular el percentatge de viatgers que aniran en un sentit o en un altre; així doncs 
es pot calcular el número de viatgers que es preveu que aniran des de RENFE fins 
a les zones de Sant Vicenç (318) i fins als polígons de Sant Andreu de la Barca 
(716).  

En segon lloc, els autobusos que venen de l’estació de FGC han circulat per gran 
quantitat del recorregut total, el que suposa que molts dels usuaris ja han baixat a 
alguna de les parades prèvies a la corresponent a l’estació de RENFE.  Així doncs, 
i de la mateixa manera que abans, es pot calcular el número de viatgers que es 
preveu que aniran des de FGC fins al polígons de Sant Vicenç (151).  

Els autobusos amb destí el polígon de Sant Vicenç tindran una demanda prevista 
en HP de 469 (318+151). D’aquesta manera es pot concloure que el interval de 
pas de 16 minuts assignat anteriorment és suficient per a cobrir la demanda de 
viatgers a la parada de l’estació de RENFE. De la mateixa manera, en el sentit 
contrari (polígons de Sant Andreu de la Barca) s’han previst 716 viatges en HP. Així 
doncs en aquest sentit també resulta suficient el interval de pas dels autobusos 
fixat anteriorment.   

Durant la resta de franges horàries el interval de pas pot ser menor, ja que la 
demanda d’usuaris baixa considerablement. Això vol dir que poden passar amb un 
interval de 20 minuts.  

En el següent apartat es dimensiona la flota, lo que resultarà imprescindible per a 
poder prendre decisions.  
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6.2.4. Dimensionament de la flota 

Es coneix el temps de cicle (Tc) per a cadascuna de les 4 possibles rutes 
d’aportació. També es coneix l’interval de pas idoni (h) per a cadascuna de les 
rutes en Hora Vall i en Hora Punta. També pot resultar útil contemplar la possibilitat 
de que hi hagi ruptura de la demanda; es a dir, posar menys autobusos dels 
necessaris en Hora Punta (interval de pas més gran), el que voldrà dir que hi 
hauran menys usuaris dels previstos per cadascuna de les rutes.  Amb aquestes 
dades es pot calcular el dimensionament de la flota. El tamany de la flota de 
vehicles (V) haurà de complir: 

+





=

h
T

V C  (Eq 6.19) 

On el terme [ ]+ significa l’enter superior. 

A continuació es calcula aquest valor per a cadascuna de les possibles rutes, en 
funció del interval de pas (segons sigui en Hora Punta o en Hora Vall) 

 

 Temps de cicle (Tc) 

(min) 

Interval de pas (h) 

(min) 

Flota de 

vehicles (V) 

17* (HV) 
RUTA 1A 32,4 

17 (HP) 
2 

17* (HV) 
RUTA 1B 33,2 

17** (HP) 
2 

                                                 

 

 

* Si es calcula la flota necesaria per a que l’interval de pas en aquestes rutes sigui de 20 minuts és la 

mateixa que per a un interval de 17 minuts (o 18 en la ruta 2B). Per tant s’agafa el mínim interval de pas; 

ja que és la millor situació. 
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20 (HV) 4 
RUTA 2A 39,08+39,08*** 

16 (HP) 5 

18* (HV) 5 
RUTA 2B 44,18+44,18*** 

16 (HP) 6 
Taula 6.5 

 

                                                                                                                                                    

** Encara que es cubriria la demanda en Hora Punta amb un interval de pas de 19 minuts, es posarà un 

interval de 17 minuts (com a en Hora Vall); això no puposa un increment del tamany de la flota. 

*** La ruta 2A i la 2B, com s’indica a l’apartat 5.2, no és circular; es a dir l’estació d’origen no coincideix amb 

la darrera estació. Per aquest motiu s’ha considerat com a temps de cicle el temps d’anada més el 

temps de tornada a l’estació de “el Palau” de FGC. 
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7. Pressupost 

La realització del pressupost del projecte, es fa en aquest apartat  ja que, per a la 
realització del balanç econòmic i socioeconòmic del present projecte serà imprescindible. 
  

Si es considera el present projecte com a un estudi realitzat per una consultoria, el 
pressupost que s’hauria de tenir en compte es podria dividir en tres apartats: equip 
necessari, realització del projecte i edició del projecte. 

Així doncs a continuació es desenvolupen aquests apartats: 

7.1.  Equip necessari per a la realització del projecte 

En aquest apartat s’han tingut en compte els costos d’oficina i els costos de 
desplaçament (gasolina) que s’han hagut de fer per tal de realitzar el treball de camp 
als polígons.  

 

1 Equip necessari per a la realització del projecte 

Codi Descripció Temps / km Preu Import (€) 

A Oficina equipada 6 mesos 1.200,00 €/mes 7.200,00 

B Gasolina 700 km 0,40* €/km 280 

SUBTOTAL EQUIP 7.480 
Taula 7.1 

                                                 

 

 

* S’ha utilitzat el valor del cost de combustible que es dóna al document [Ref 9]. 
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7.2. Realització del projecte 

En aquest apartat es senyalen els costos de temps derivats de la realització del 
projecte; tant pel que fa al treball en oficines com pel que fa al treball de camp realitzat 
als polígons.  

2 Realització del projecte 

Codi Descripció Temps (hores) Preu (€/hora) Import (€) 

C Consultor 
junior 

650 55 35.750 

D Consultor 
senior 

200 150 30.000 

SUBTOTAL REALITZACIÓ 65.750 
Taula 7.2 

7.3. Edició del projecte 

En aquest apartat es tabulen els costos d’edició del projecte, es a dir els costos 
deguts a la impressió del projecte i presentació d’aquest.  

3 Edició del projecte 

Codi Descripció Unitats  Preu unitari (€) Import (€) 

E Fulls destinats a impressió 750 0,01 7,5 

F Cartutxos de tinta negra 2 27,00 54,00 

G Cartutxos de color 2 38,00 76,00 

H CD’s 7 0,6 4,2 

I Enquadernacions 7 3 21 

SUBTOTAL EDICIÓ 162,7 
Taula 7.3 
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7.4. Pressupost global 

 

 € 

SUBTOTAL EQUIP 7.480 

SUBTOTAL REALITZACIÓ 65.750 

SUBTOTAL EDICIÓ 162,7 

SUBTOTAL 73.392,7 

20% BENEFICI 14.678,54 

TOTAL 88.071,24 

IVA (16%) 14.091,39 

TOTAL PROJECTE 102.162,64  
Taula 7.4 
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8. Balanç econòmic 

En aquest apartat s’avalua la rendibilitat del projecte tenint en compte les inversions els 
costos d’explotació i els ingressos deguts a l’increment de usuaris de FGC. Això es farà 
calculant el VAN (Valor Actualitzat Net) de la inversió. 

El VAN es pot definir com la suma dels valors actualitzats de cadascun dels moviments 
de fons. La seva formulació matemàtica és la següent.  

∑
= +

=
T

t
t

t

k
Q

VAN
0 )1(

 (Eq 8.1) 

On Qt és el flux de caixa del període t (cobrament menys pagament); T és l’horitzó 
econòmic del projecte; i k és la Taxa de descompte o Cost del Capital. 

 

Fluxos de caixa positius: 

Tenint en compte les 4 possibilitats contemplades a l’apartat 6.2.4 afegim la possibilitat de 
que hi hagi ruptura de la demanda: considerant un interval de pas en Hora Punta igual al 
de en Hora Vall). Es calcula per a cadascuna d’elles l’increment de ingressos que suposa 

el projecte: 

En el cas que hi hagi ruptura s’haurà de calcular la capacitat del servei amb la reducció de 
flota i seguidament restar-li aquest valor als usuaris, de la seva corresponent ruta, que es 
preveia que anirien en autobús d’aportació en Hora Punta (apartat 6.2.3). Aquest número 
són els treballadors que no es cobreixen amb l’oferta, que es considera que agafaran el 
vehicle privat. Això es calcula per a cadascuna de les possibilitats de ruptura. Com que 
per a la Ruta 1A i la Ruta 1B la flota és la mateixa en HV i en HP, només es considera que 
hi ha ruptura en el cas de la Ruta 2A i la Ruta 2B. Així doncs a partir d’ara es parla de la 
Ruta 2A-1 en el cas que hi hagi ruptura i de la Ruta 2A-2 en el cas que no hi hagi ruptura. 
S’utilitza la mateixa nomenclatura per a la Ruta 2B (Ruta 2B-1 i Ruta 2B-2). 
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Així doncs, ara ja es coneix l’increment de viatgers de FGC per a totes les possibilitats: 

 

 Flota  Increment  de 

viatgers 

RUTA 1A 2 (HV i HP) 1.140 

RUTA 1B 2 (HV i HP) 1.039 

RUTA 2A-1 
4 (HV) 

4 (HP) 

1.044 

RUTA 2A-2 
4 (HV) 

5 (HP) 

1.234 

RUTA 2B-

1 

5 (HV) 

5 (HP) 
1.081 

RUTA 2B-

2 

5 (HV) 

6 (HP) 
1.182 

Taula 8.1 

Es coneix el preu mitja del bitllet per a cadascuna de les zones tarifàries amb el que 
podem calcular el cost mitjà del bitllet (1,39 €). Es considera que aquests viatgers 
utilitzaran el mode FGC pel desplaçament d’anada i es coneix, per els resultats de les 
enquestes, que la majoria també ho farà pel desplaçament de tornada (92,6%). Es 
considera que l’any té 220 dies laborables. Amb això ja podem obtenir l’increment de les 
ventes de bitllets diari per a cada ruta: 
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 Flota  €/any 

RUTA 1A 2 671.426 

RUTA 1B 2 611.941 

RUTA 2A-1 4/4 614.885 

RUTA 2A-2 4/5 726.790 

RUTA 2B-

1 
5/5 636.677 

RUTA 2B-

2 
5/6 696.163 

Taula 8.2 

Els cobraments pels anys posteriors han sigut actualitzats en funció de la inflació anual 
(IPC) actual: 2,7%. 

Per una altra banda, actualment un autobús té un cost de 212.940 Euros, que es 
considera que és amortitzat en 12 anys [Ref 8]. Per tant, l’amortització anual es considera 
de la dotzena part del cost total dels autobusos.  

Fluxos de caixa negatius: 

Es considera una inversió inicial variant per a cada possibilitat segons la flota necessària. 
Com ja s’ha esmentat al punt anterior, el cost d’un autobús urbà és actualment de 212.940 
€. Per una altra banda s’ha considerat una inversió de 1.500 € més per la compra  i 
instal·lació de les senyals que localitzaren les parades de la línia d’autobús d’aportació. I el 
cost de la realització del projecte per una consultoria és de 102.162,64 € (veure apartat 7). 

Per últim s’han afegit els costos d’explotació o interns anuals derivats del projecte. Per a 
fer aquest càlcul s’han tingut en compte els costos unitaris definits per la Direcció General 
de Ports i Transports per a Catalunya [Ref 9]. Es defineixen a continuació:  

Costos d’operació per l’ús: 

-Costos de combustible / energia: costos de combustible dels diferents vehicles per 
carretera segon siguin desplaçaments urbans o interurbans. 
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-Costos de lubricants: costos de lubricants dels vehicles per carretera, segons siguin 
desplaçaments urbans o interurbans. 

-Costos de pneumàtics i altres aprovisionaments: costos de pneumàtics i d’altres 
aprovisionaments dels vehicles per carretera, a partir del producte de la rotació mitjana 
dels aprovisionaments pel preu unitari d’un joc nou. 

-Costos de personal de conducció: costos de personal de conducció per al transport 
públic col·lectiu. 

-Costos de manteniment i reparació: costos de manteniment dels vehicles per carretera. 

-Diversos: manteniment, explotació… 

 

Costos d’operació fixos, normalment relacionats directament amb el parc de vehicles 

en funcionament. 

-Amortització de vehicles: costos d’amortització dels vehicles privats per carretera i 
transport públic col·lectiu. 

-Assegurances: costos d’assegurances de tots els tipus de vehicles. 

-Taxes: costos de taxes de tots els tipus de vehicles. 

-Estructura i costos de personal: costos d’estructura i personal de la línea d’autobús. 

 

A continuació s’adjunten els valors d’aquests costos unitaris d’explotació segons la DGPT 
per l’any 2001: 

 

costos unitaris interns anuals (2001) 

Mode de 
transport 

Combustible 
(€/veh*km) 

Lubricants 
(€/veh*km) 

Pneumàtics i 
altres 

aprovisionaments 
 (€/veh*km) 

Personal de conducció  
(€/veh*km) 

BUS 0,4 0,013 0,012 0,91 
     

Mode de 
transport 

Manteniment 
(€/veh) 

Assegurances 
(€/veh) 

Taxes  
(€/veh) 

Estructura i costos de 
personal  
(€/veh) 

BUS 0,1 4.207 961 3.906 
Taula 8.3 
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Per tal d’actualitzar aquests valors se els hi ha aplicat una taxa d’inflació del 17,3% (IPC)  
[Ref 7]. S’adjunta la taula 8.4 que mostra aquests valors: 

 

costos unitaris interns anuals (2007) 

Mode de 
transport 

Combustible 
(€/veh*km) 

Lubricants 
(€/veh*km) 

Pneumàtics i altres 
aprovisionaments  

(€/veh*km) 

Personal de conducció  
(€/veh*km) 

BUS 0,47 0,015 0,012 1,07 
     

Mode de 
transport 

Manteniment 
(€/veh) 

Assegurances 
(€/veh) 

Taxes  
(€/veh) 

Estructura i costos de 
personal  
(€/veh) 

BUS 0,12 4.934,8 1.127,25 4.581,74 
Taula 8.4 

Amb aquests valors del fluxe de caixa, i amb una taxa impositiva del 35%, s’ha calculat el 
VAN per a cadascuna de les possibilitats en funció de diferents taxes de descompte ó 
Cost del Capital (r). Les taules d’Excel utilitzades per aquest càlcul es troben a l’annex H. 
A la figura 8.1 es mostren els resultats amb una gràfica que representa la relació entre el 
VAN i les taxes de descompte:  

 
Figura 8.1 
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El TIR es defineix com la taxa de descompte o Cost del Capital (r) per a la qual el valor del 
VAN és igual a zero. Una inversió és millor com més gran és el TIR. Aquests valors es 
mostren a la taula 8.5. 

 

 Flota  TIR 

RUTA 1A 2 0,861 

RUTA 1B 2 0,726 

RUTA 2A-1 4/4 - 

RUTA 2A-2 4/5 0,045 

RUTA 2B-

1 
5/5 - 

RUTA 2B-

2 
5/6 - 

Taula 8.5 

Com es pot veure, en el cas de la Ruta 2A-1, Ruta 2B-1 i Ruta 2B-2, el VAN no pren el 
valor de zero per a cap valor de la taxa de descompte; això vol dir que aquestes rutes no 
surten econòmicament rentables per a cap valor de “r”. Per aquest motiu les inversions 
que representen aquestes rutes no surten a la figura 8.1. 

Suposant una taxa de descompte (r) d’un 10% els valors del VAN per a cadascuna de les 
possibilitats són els que es mostren a la taula 8.6. 

 

 Flota  VAN (M€) 

RUTA 1A 2 1,32 

RUTA 1B 2 1,06 

RUTA 2A-1 4/4 -0,27 

RUTA 2A-2 4/5 -0,16 
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RUTA 2B-

1 
5/5 - 0,58 

RUTA 2B-

2 
5/6 -0,66 

Taula 8.6 

Es pot observar que per a les 2 primeres possibles actuacions (Ruta 1A i Ruta 1B) el VAN 
resulta positiu per a un gran ventall dels possibles valors de Cost del Capital. En el cas de 
la ruta 2A-2, el VAN és positiu per a taxés de descompte inferiors a un 4,5%; per a la resta 
de rutes el VAN no prendrà valors positius per a cap taxa de descompte.  
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9. Balanç socioeconòmic 

En l’apartat anterior s’ha fet un estudi de la rendibilitat econòmica de les diferents rutes 
dissenyades. De tota manera, hi ha molts factors més difícils de quantificar 
econòmicament que tenen un paper molt important a la societat: No hem d’oblidar que, 
com deia l’exdirector general de Ports i Transport (Jordi Julià i Sort): “El sentit de la 
planificació i la gestió dels modes de transport és donar resposta a les necessitats de la 
mobilitat quotidiana i les generades pels altres tipus de  desplaçaments” [Ref 9] 

“...Calen, doncs, mètodes d’avaluació de la rendibilitat més exhaustius que incorporin el 
valor de les percepcions dels impactes produïts pels transports mecanitzats que suporten 
els ciutadans en general; soroll, pol·lució, canvi climàtic... i que no queden reflectits en les 
inversions i els costos d’explotació de les administracions titulars i les empreses, 
respectivament, ni tampoc en els preus o les tarifes que paguen els usuaris...” [Ref 9] 

Per aquest motiu l’estudi de costos socials i ambientals, permet comptabilitzar els costos 
o beneficis nets que una determinada actuació en transport comporta a la societat. 

Així doncs,  en el present apartat es realitzen una sèrie de càlculs per a comptabilitzar el 
benefici socioeconòmic per a cadascuna de les possibles actuacions en els polígons 
industrials de la zona estudiada.  

S’han considerat els costos d’explotació o interns, els ingressos, el cost de la inversió i la 
taxa impositiva del 35% (per a calcular l’estalvi impositiu derivat de l’amortització) utilitzats 
a l’apartat anterior (balanç econòmic).  

Ara s’han d’afegir una sèrie de costos externs i de congestió que contemplen els aspectes 
que completaran les dades necessàries per a realitzar el present Balanç Socioeconòmic. 
Aquests costos han estat determinats per experts en l’estudi que es va portar a terme a la 
DGTP en el 2003 [Ref 9]. A continuació es defineixen els costos externs que s’han tingut 

en compte: 

- Soroll: costos de les mesures correctores que caldria aplicar en aquelles zones on els 
nivells sonors superarien els permisos i on la densitat i la proximitat de la població serien 
importants.  

- Pol·lució atmosfèrica: cost de la contaminació atmosfèrica a causa del trànsit. D’una 
banda per les malalties derivades i, de l’altra, pels materials i les collites.  

- Canvi climàtic: Cost necessari per assolir el nivell desitjable des de la situació actual 
d’emissions de CO2, ja que el CO2 és l’element principal que provoca el canvi climàtic.  
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Per una altra banda existeixen uns costos de congestió: sobrecostos interns i externs 

per raó de la congestió del sistema. Es defineixen a continuació:  

- Sobrecostos d’operació: els sobrecostos d’operació són deguts a l’extracost produït pel 
consum extra dels vehicles en situacions de congestió. 

- Sobrecostos de temps de viatge: el concepte més simple de congestió és el que es 
relaciona amb la mesura dels retards produïts per circular a una velocitat menor que la 
prevista. 

- Sobrecostos d’externalitats: sobrecost produït en variar les emissions sonores i 
atmosfèriques, respecte de la situació de no congestió, derivats del funcionament poc 
eficaç dels vehicles en situacions de congestió. 

Així doncs s’adjunten a continuació els costos unitaris externs i de congestió determinats 
per la DGTP a l’estudi realitzat l’any 2.003 [Ref 9]: 

 

costos unitaris externs i de congestió 2001 

Mode de 
transport 

Soroll 
(€/1000 veh*km) 

Pol·lució 
(€/1000 veh*km) 

Canvi climàtic 
(€/1000 veh*km) 

Congestió 
operació 
(€/1000 
veh*km) 

Congestió 
temps (€/1000 

veh*km) 

Congestió 
externalitats 

(€/1000 veh*km) 

VP 5,34 5,14 20,8 0,59 2,25 0,21 
BUS 12 22,48 110 52,5 2440,8 15,03 

Taula 9.1 

Els costos unitaris del 2.007 s’han avaluat en funció de l’evolució prevista, per al període 
2001-2010, per als diferents costos determinada en reunions d’experts (DGTP), els quals 
és previsible que segueixin les següents variacions, per les raons exposades a 
continuació (Taula 9.2) [Ref 9]. Destacar que els percentatges d’aquest estudi (P2010) 
s’han modificat per tal d’obtenir els corresponents al 2007 (P2007) tal com es mostra 
continuació (Eq 9.1): 

P2007 = (P2010 / 9) · 6  (Eq. 9.1) 
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 % Raons 

Soroll -10 % 

La millora en els pneumàtics dels vehicles i la construcció de 
paviments sonoreductors són els dos elements més importants 
sobre els quals es basa la estimació de reducció de sorolls 
futura. 

Pol·lució  

Canvi climàtic 
-6,66 % 

La reducció de la pol·lució i l’impacte sobre el canvi climàtic 
tenen a veure amb una major eficiència energètica dels vehicles. 
El Pla d’Energia de Catalunya estableix un estalvi per al període 
2001-2010 entorn al 10%. Aquesta disminució serà més 
important en el transport públic col·lectiu que en el vehicle privat. 

Sobrecostos 

operació 

(congestió) 

Sobrecostos 

temps 

(congestió) 

Sobrecostos 

externalitats 

(congestió) 

-6,66 % 

En aquest cas la reducció del sobrecost tindrà tres variants que 
sumaran: 
·Reducció per la major eficiència energètica dels vehicles 
·Millores de velocitat aconseguides per la conversió d’una part. 
de la xarxa viària primària en vies d’alta capacitat. 
·Increment de cost per una major valoració del temps perdut. 

 

Taula 9.2 

D’aquesta manera els costos unitaris externs i de congestió per al 2.007 són els que 
s’adjunten a la taula 9.3. 

 

costos unitaris externs i de congestió 2007 

Mode de 
transport 

Soroll 
(€/1000 veh*km) 

Pol·lució 
(€/1000 veh*km) 

Canvi climàtic 
(€/1000 veh*km) 

Congestió 
operació 
(€/1000 
veh*km) 

Congestió 
temps (€/1000 

veh*km) 

Congestió 
externalitats 

(€/1000 veh*km) 

VP 
4,36 4,80 19,41 0,55 2,10 0,19 

BUS 
9,80 20,98 102,67 49,04 2279,71 14,04 

Taula 9.3 

Cal observar que també s’han inclòs els costos de Vehicle Privat, ja que ara es té en 
compte la reducció de costos externs i de congestió que hi hauria en la implantació de la 
línea d’aportació de FGC per part dels Vehicles Privats. Per fer el càlcul del número de 
vehicles privats s’ha dividit el número de viatgers per 1,2 [Ref 9], ja que la majoria 
accedeixen sols i alguns acompanyats.  
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Afegint aquestes dades, s’ha calculat el VAN socioeconòmic per a cadascuna de les 
possibilitats en funció de diferents taxes de descompte o Cost del Capital (r). A la figura 
9.1 es mostren els resultats amb una gràfica que representa la relació entre el VAN i les 
taxes de descompte.  

 
Figura 9.1 

Es pot observar que, per a totes les possibilitats i taxes de descompte, el VAN 
socioeconòmic resulta positiu.  

Suposant una taxa de descompte (r) d’un 10% els valors del VAN per a cadascuna de les 
possibilitats són els que es mostren a la taula 9.4. 
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Flota  

HP HV 
VAN (M€) 

RUTA 1A 2 2 28,27 

RUTA 1B 2 2 25,07 

RUTA 2A-1 4 4 20,85 

RUTA 2A-2 5 4 25,96 

RUTA 2B-

1 

5 5 44,86 

RUTA 2B-

2 

6 5 47,12 

Taula 9.4 

S’observa que en aquest cas el més rentable resulta la ruta 2B-2. La Ruta 2B-2 és la que 
arriba al polígon industrial de Sant Vicenç, on hi ha molts treballadors que es veuen 
obligats a accedir al seu lloc de treball en vehicle privat; i que passa per l’estació de 
RENFE, millorant les condicions per a que els treballadors que viuen en poblacions amb 
estació de RENFE puguin accedir al seu lloc de treball en TPC. Destacar que degut a la 
inexistència de convergència entre poblacions d’origen de RENFE i FGC, el fet que 
l’autobús passi per l’estació de RENFE no suposa una disminució de demanda de FGC. 
De tota manera la ruta 2B-2 és precisament la que té una rendibilitat econòmica directa 
més baixa per a FGC (veure apartat 8); això es degut a l’increment de temps de circulació 
de l’autobús per tal de poder passar per l’estació de RENFE.  
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10. Sostenibilitat 

Com ja s’ha explicat a l’apartat anterior, un dels objectius principals del present projecte 
és, en sintonia amb la Llei de Mobilitat de Juliol del 2003, la disminució de l’ús del transport 
privat, reduint el consum d’energia, la contaminació atmosfèrica i la acústica. S’ha de tenir 
en compte que, per aquest objectiu, el transport públic és molt més eficient.  

Encara que al Balanç socioeconòmic ja s’han tingut en compte aquests aspectes, en el 
present apartat es vol analitzar de manera més concreta els beneficis, pel que fa a 
sostenibilitat, d’aquest projecte.  

La reducció de usuaris de vehicle privat, segons la previsió duta a terme per la implantació 
de la nova línea d’aportació, s’adjunta a la taula 10.1 per a cadascuna de les possibles 
rutes: 

Flota  

HP HV 

Reducció de 

viatgers en 

VP 

RUTA 1A 2 2 1.140 

RUTA 1B 2 2 1.039 

RUTA 2A-1 4 4 1.044 

RUTA 2A-2 5 4 1.234 

RUTA 2B-

1 

5 5 2.115* 

RUTA 2B-

2 

6 5 2.216* 

Taula 10.1 

                                                 

 

 
* La Ruta 2B (amb o sense ruptura) és la que passa per l’estació de RENFE de Castellbisbal. Així 

doncs, en aquest cas, la reducció de viatgers en VP és la suma dels increments de viatgers per a 

FGC i per a RENFE, en el cas que s’implantés la Ruta 2B.  
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Si es pren una mitjana de 1,2 persones per vehicle el nombre de vehicles que deixarien de 
circular diàriament seria el que s’exposa a la taula 10.2.  

 

Flota  

HP HV 

Reducció de 

VEHICLES 

RUTA 1A 2 2 950 

RUTA 1B 2 2 865 

RUTA 2A-1 4 4 870 

RUTA 2A-2 5 4 1.028 

RUTA 2B-

1 

5 5 1.762 

RUTA 2B-

2 

6 5 1.846 

Taula 10.2 

Amb aquestes dades es calcula, a continuació, la contribució a la sostenibilitat d’aquesta 
reducció de vehicles. 

Els principals contaminants que emeten els vehicles són: monòxid de carboni (CO), òxids 
de nitrogen (NOx), hidrocarburs (HC) i partícules (fums). Existeix una normativa que limita 
el nivell d’emissions contaminants que pot tenir un vehicle. Tot i que aquesta normativa fa 
distinció segons el tipus de vehicle i de motor, es prenen, en aquest cas, els valors per a 
un motor diesel, ja que es considera que la majoria de vehicles utilitzen avui dia aquest 
carburant.  Els nivells requerits segons la normativa són els que s’adjunten a la taula 10.3. 

 

Tipus de 

contaminant 

Nivell requerit 

(g/km) 

CO 0,5 

NOx 0,25 
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HC+NOx 0,3 

Partícules 0,025 
Taula 10.3 

Si es considera que els vehicles que deixen de circular emeten el nivell màxim permès, es 
pot calcular la quantitat total de contaminants que es redueixen a l’atmosfera en un any 
(considerem 220 dies laborables). Prenent una distància mitjana de 34,4 km la quantitat 
anual de contaminants que s’estalvien amb la implementació de la línia d’aportació és: 

 

 Tipus de contaminant (Kg) 

Flota  

HP HV 
CO NOx HC + NOx Partícules 

RUTA 1A 2 2 3.595 1.797 2.157 180 

RUTA 1B 2 2 3.273 1.637 1.964 164 

RUTA 2A-1 4 4 3.292 1.646 1.975 165 

RUTA 2A-2 5 4 3.890 1.945 2.334 194 

RUTA 2B-1 5 5 6.667 3.334 4.000 333 

RUTA 2B-2 6 5 6.985 3.493 4.191 349 
Taula 10.4 

La reducció d’emissions estimada fa que la implantació de la línia d’aportació contribueixi 
a un desenvolupament sostenible.  
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11. Comparació de resultats 

A continuació s’adjunta una taula per a facilitar la comparació dels resultats obtinguts en 
aquests últims apartats: 

 

 
   BALANÇ ECONÒMIC 

BALANÇ 

SOCIOECONÒMIC 

Flota  

HP HV 

Increment 

de 

viatgers 

per a FGC 

Increment 

d’ingresos 

de FGC 

€/any 

TIR per 

a FGC 

VAN* per a 

FGC (M€) 

VAN* (M€)  

 

RUTA 1A 2 2 1.140 671.426 0,861 1,32 28,27 

RUTA 1B 2 2 1.039 611.941 0,726 1,06 25,07 

RUTA 2A-1 4 4 1.044 614.885 - -0,27 20,85 

RUTA 2A-2 5 4 1.234 726.790 0,045 -0,16 25,96 

RUTA 2B-1 5 5 1.081 636.677 - - 0,58 44,86 

RUTA 2B-2 6 5 1.182 696.163 - -0,66 47,12 

Taula 11.1 

Així doncs, ara es tenen les dades necessàries per tal de poder prendre una decisió pel 
que fa al pla d’actuació del projecte.  

 

                                                 

 

 

* Considerant una taxa de descompte (r) d’un 10% 
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12. Conclusions 

Les propostes de implantació de la línea d’autobús tenen com a principal objectiu millorar 
l’accessibilitat dels polígons estudiats, d’acord amb la llei de mobilitat aprovada el Juliol del 
2003. S’ha de tenir en compte que aquesta normativa exigeix que, a curt termini, es 
prenguin mesures que facin més sostenible el transport originat per la mobilitat obligada. 
Això vol dir que és imprescindible analitzar amb detall aquests problema per tal d’assolir el 
millor resultat possible per a les diferents entitats. En concret, per a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, pot ser-l’hi interessant estudiar els resultats proposats per tal 
d’aconseguir treure-li el màxim profit a les mesures que ha pres el Parlament de 
Catalunya.  Recordar que aquest projecte no pretén donar una única possible solució, si 
no les dades necessàries per a seleccionar, segons els requeriments de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, l’opció més favorable.  

S’ha observat que les dues primeres rutes dissenyades són les que surten 
econòmicament rentables. No obstant això totes surten molt rentables 
socioeconòmicament; això es deu a la important disminució de vehicle privat que suposa 
la implantació de qualsevol d’aquestes rutes que, en el cas de la última, no només es deu 
a l’increment de viatgers provinents de FGC, sinó també als que provenen de RENFE, ja 
que aquesta és la única ruta que contempla la possibilitat de pas de la línea d’autobús 
també per l’estació de RENFE de Castellbisbal. S’ha de tenir en compte que les baixes 
densitats de treballadors d’aquest tipus de zones provoca que la viabilitat econòmica 
d’aquests projectes no sigui sempre immediata.  

Per un altre costat, precisament per a les possibles rutes que arriben al polígon de Sant 
Vicenç el respectius TIRs obtinguts al balanç econòmic són els més desfavorables. 
Aquest resultat és lògic ja que el fet d’haver-hi d’arribar al polígon amb més treballadors i 
més llunyà comporta una inversió inicial més gran per tal de donar un servei a aquests 
clients.  De tota manera l’increment d’usuaris de FGC és considerable i amb possibilitats 
de creixement; ja que les, cada cop més freqüents congestions a les autopistes properes 
als polígons, pot provocar-hi un augment de la demanda del transport públic millorat. Això 
resulta interessant ja que, a la llarga, aquesta línea d’autobús pot ser molt viable. De tota 
manera, ara per ara, per a FGC sembla que econòmicament pot ser interessant la ruta 
1A, ja que és la possibilitat amb un TIR més elevat. Tot i així, cal remarcar la importància 
de incorporar els aspectes socials [Ref 9] per tal d’avaluar la rendibilitat que es podria 
traduir a econòmica en pocs anys.  
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13. AGRAÏMENTS 

En primer lloc agraeixo l’ajuda del meu pare per tal de realitzar el treball de camp als 
polígons. També estic molt agraïda a la MªPilar, a la Cárol, a l’Àngels , a l’Eva, a la Mapu i 
a la Gabi que m’han recolzat en tot moment.  

També agraeixo als de Ferrocarrils haver pogut passar un mesos aprenent al seu costat: 
Toni, Silvia, Alfons... 
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