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CAPÍTOL 5 APLICACIÓ EN UN CAS PRÀCTIC 
 
El model d’estudi que s'ha proposat per a aplicar el mètodes de la telefonia mòbil és el 
d’una autopista-autovia en les que, entre altres característiques, s'haurà de tenir present 
que el càlcul d’IMD es realitza en cada sentit de circulació i no per tota la via, com és el 
cas d’altres vies com les carreteres convencionals, en les que el valor d’IMD es refereix 
al trànsit global de la via. 
 
Es planteja l'estudi d'uns dels escenaris més complexes, un en el que hi conflueixen tres 
possibles traçats que recorren molts dels seus trams paral·lelament entre ells. 
 
Autopista-autovia 
 
Per estudiar aquest escenari, s'ha pres com a referència l’autopista AP-7 en el seu tram 
entre La Roca del Vallès i Girona. Les dades han estat simulades seguint criteris 
estadístics; s’ha simulat les dades d’un dia festiu d'un mes d'estiu amb una intensitat 
diària elevada per poder estudiar el comportament de l’error del mètode proposat. 
 
Amb les dades s’ha establert la matriu entrada-sortida de vehicles limitant les zones 
d’origen destí a través dels passos per peatge. La matriu resultat ha estat la següent: 

 
TAULA 5  Matriu entrada-sortida de vehicles simulada del tram la Roca del Vallès 

– Girona 
 

   S O R T I D E S 

  La Roca C -60 Cardedeu Sant 
Celoni Hostalric Maçanet Aeroport Girona 

Sud 
Girona 
Nord 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 
 P 1 0 5595 46 394 221 551 106 151 648 

E P 2 4593 13 3428 3400 2113 6111 840 1686 9881 
N P 3 48 5552 0 59 66 217 29 45 146 
T P 4 470 4816 98 0 70 232 34 68 264 
R P 5 334 3886 121 169 0 336 49 140 185 
A P 6 1293 19621 586 530 654 5 182 249 1748 
D P 7 99 1249 41 43 58 112 0 270 2380 
E P 8 125 1802 56 81 98 255 309 0 4152 
S P 9 1266 23502 399 445 509 2464 2993 4933 2547 

 
Aquestes dades, que són de tot el dia, acaben donant una intensitat diària de 73805 
vehicles. Aquest valor és superior en mitjana a gran part dels trams d'aquesta concessió 
d’Acesa i que es troben als voltants de 55000 vehicles. Aquest fet s'haurà de tenir en 
compte quan es comprovin les intensitats d’altres vies que són alimentades, en gran 
part, per aquesta.  
 
5.1  Discriminació de registres de telèfons mòbils 
 
En aquest apartat es procedirà a la repartició de tots els registres en les diferents vies per 
les que es poden trobar els usuaris. Igualment, s'identificaran els registres que no s'estan 
desplaçant pel territori. 
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L’objectiu de l’estudi és demostrar que amb les dades de connexions de telèfons mòbils 
a la xarxa és possible fer una estimació de fluxos de vehicles per diferents vies del 
territori. En la zona d’estudi hi conflueixen l’autopista AP-7, la C-35 i la línia de tren 
Barcelona-Girona-Figueres. Així doncs, s’haurà d’establir una sèrie de criteris per a 
assignar cada dada amb la via a la que correspon. En el següent mapa es poden observar 
les diferents vies que conviuen en el tram d’estudi: 
 

 
FIGURA 17  Mapa de situació del cas pràctic.  

(Font: Guia Michelin) 
 

Abans de procedir a l’assignació de registres de telefonia mòbil a la via, s’haurà de 
discriminar les dades de registre que corresponguin a usuaris que no s’estan movent per 
la xarxa; aquesta discriminació de dades es realitzarà tenint en compte l’extensió de 
l’àrea de cobertura d’una àrea de localització, que com s’ha dit, depèn en gran part no 
només de l’extensió geogràfica que abasta sinó de la quantitat d’usuaris que demanden 
connectar-se a la xarxa.  
 
Tenint en compte aquests criteris, s’han assignat al tram Barcelona-Girona cinc àrees de 
localització que en la següent taula s’indica la seva extensió longitudinal: 
  

TAULA 6  Longitud de cada àrea de localització 
 

Àrea de localització Quilòmetres corresponents a l’AP-7 
Tram Roca del Vallès – Granollers 5 km 
Tram Granollers – Llinars del Vallès 10 km 
Tram Llinars del Vallès – Tordera 31 km 
Tram Tordera – Cassà de la Selva 30 km 
Tram Cassà de la Selva – Girona 10 km 

 
S’ha de tenir present que les àrees de localització es divideixen en cel·les que permeten 
conèixer amb més exactitud la posició real de cada telèfon mòbil però com que en la 
tecnologia GSM només es detecta el pas per les cel·les si els abonats estan 
realitzant/rebent trucades o enviant/rebent missatges, s’ha optat per estudiar els registres 
de mòbils quan canvien d’àrea de localització que sí detecten el pas de tots els mòbils 
sempre i quan estiguin encesos però sense la necessitat que estiguin realitzant qualsevol 
tipus d’operació amb el seu terminal. 
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Aquest fet provoca més indeterminació en zones molt extenses i amb múltiples 
sortides/entrades ja que no permet un ajustament real del que està passant a la xarxa. És 
per aquest motiu que es necessiten estudis de trànsit mitjançant aforaments tradicionals 
que permetin valorar la distribució del trànsit al llarg de la via.  
 
És igualment important disposar de punts de control que ens permetin ajustar el mètode 
a la realitat; haurien de ser punts que detectessin amb l’error més petit possible el 
nombre de vehicles que estan circulant per la via. 
 
El criteri per a desestimar les dades corresponents a mòbils que no s’estiguin desplaçant 
serà comprovar l’evolució temporal dels registres. Més endavant es presentaran els 
temps característics de cada recorregut (ja sigui per autopista, C-35 o per ferrocarril). 
Els registres que sobrepassin el màxim temps mitjà de recorregut s'identificaran com a 
usuaris que no es desplacen per la xarxa. 
 
Es definiran les velocitats de circulació a través de la relació que s'estableix entre el flux 
i la velocitat. Els valors del flux s'obtenen en les zones de peatge (punts de control) i 
d'aquesta manera s'assigna el temps mitjà de recorregut de cada àrea de localització i 
poder desestimar les dades que no corresponguin a l’autopista AP-7. 
 

 
FIGURA 18  Relació Velocitat - Flux en autopista. 

(Font: Highway Capacity Manual) 
 

S’ha fet una repartició horària dels vehicles tenint en compte que la distribució temporal 
no és homogènia i que per tant, el trànsit es concentrarà en certs instants del dia, en 
aquest cas a mig matí i a última hora de la tarda-vespre, quan els vehicles tornen 
principalment, cap a Barcelona. 
 
Igualment com es fa en els aforaments tradicionals, el fet de ser festiu està subjecte a 
factors que caracteritzen aquesta singularitat. En l’estudi de trànsit a través de telefonia 
mòbil s’haurà de tenir en compte, igualment, que les dades corresponguin a registres 
diaris o de cap de setmana. I en segon terme, s’haurà de tenir en compte l’època de 
l’any que s’està analitzant. 
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La repartició horària de vehicles al llarg del dia és la següent: 
 

TAULA 7  Distribució Temporal De Fluxos I Velocitats En Autopista 
 

 

Vehicles/
hora 

Vehicles 
de 

Barcelona 
a Girona 

Flux 
(veh/h/carril) 
de Barcelona 

a Girona 

Velocitat 
mitjana 

Vehicles 
de Girona 

a 
Barcelona 

Flux 
(veh/h/carril) 
de Girona a 
Barcelona 

Velocitat 
mitjana 

De 0 a 1 3347 1233 411 120 2114 705 120 
De 1 a 2 1242 458 153 120 784 261 120 
De 2 a 3 702 259 86 120 443 148 120 
De 3 a 4 649 239 80 120 410 137 120 
De 4 a 5 1003 369 123 120 634 211 120 
De 5 a 6 1989 733 244 120 1256 419 120 
De 6 a 7 2082 767 256 120 1315 438 120 
De 7 a 8 2661 980 327 120 1681 560 120 
De 8 a 9 3845 1416 472 120 2429 810 120 
De 9 a 10 5696 2098 699 120 3598 1199 120 
De 10 a 11 7743 2852 951 120 4891 1630 117 
D'11 a 12 9510 3503 1168 120 6007 2002 108 
De 12 a 13 9795 3608 1203 120 6187 2062 108 
De 13 a 14 8079 2976 992 120 5103 1701 116 
De 14 a 15 5900 2173 724 120 3727 1242 120 
De 15 a 16 6070 2236 745 120 3834 1278 120 
De 16 a 17 9618 3543 1181 120 6075 2025 108 
De 17 a 18 11594 4271 1424 117 7323 2441 86 
De 18 a 19 11945 4400 1467 117 7545 2515 80 
De 19 a 20 11522 4244 1415 117 7278 2426 83 
De 20 a 21 10649 3923 1308 120 6726 2242 95 
De 21 a 22 8667 3193 1064 120 5474 1825 115 
De 22 a 23 6848 2523 841 120 4325 1442 117 
De 23 a 0 4946 1822 607 120 3124 1041 120 

 
Els valors ombrejats són els vehicles que en teoria no circulen a velocitat lliure degut a 
l'alta intensitat que presenta la via en certs moments temporals. 
 
És de suposar que si les velocitats es veuen tan reduïdes entre les 18 i les 21 del vespre a 
l’autopista AP-7 també es reduiran a la C-35 que se situa en molts punts paral·lela a 
ella.  
 
De totes maneres, com que el present estudi es proposa quantificar fluxos mitjans de la 
via, resta en segon ordre l’eventualitat puntual de congestió.  
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Així doncs , els temps mitjà de recorregut per cada àrea de localització serà: 
 

TAULA 8  Temps De Permanència En Cada Àrea De Localització Per Autopista 
 

Àrea de localització Temps mitjà de recorregut ( rT ) 
Tram Roca del Vallès – Granollers 2,5 minuts 
Tram Granollers – Llinars del Vallès 5 minuts 
Tram Llinars del Vallès – Tordera 15 minuts 
Tram Tordera – Cassà de la Selva 15,5 minuts 
Tram Cassà de la Selva - Girona 5 minuts 

 
I el criteri que adoptarem per a desestimar els vehicles que no circulen per la via 
d’estudi és: 
 

tTt rr ∆±=′  (32) 
 
en el que t∆ és el paràmetre que ens marca la possible dispersió de velocitats depenent 
del vehicle que circuli. En el cas d’autopista s'estimarà t∆  com 5

1  del rT .  Aquest 

valor té en compte que les velocitats oscil·len des de 100 km/hora fins a 140 km/hora. 
 
Com que en l’escenari que s'estudia hi ha altres vies, es realitzarà el mateix procediment 
explicat fins ara per assignar cada registre a la via que correspongui. 
 
S'analitzarà a continuació la via C-35 que transcorre en molts punts paral·lela a 
l’autopista AP-7. 
 
Igual que en el cas anterior s'ha de definir la velocitat mitjana de recorregut; es farà a 
través de la figura que relaciona fluxos (veh/hora/carril) i velocitats de circulació  
(km/h). La via C-35 pertany a una altra nivell de via i per tant, la figura serà diferent a la 
utilitzada en el punt anterior. Aquesta, com l’altra, ha estat extret del HCM (TRB,2000): 
 

 
FIGURA 19  Relació Velocitat - Flux en carretera. 

(Font: Highway Capacity Manual) 
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Se suposarà que aquesta via té una velocitat lliure de 80 km/hora tot i que quan creua 
municipis es redueix fins a 50 km/h. 
 
S'han suposat els fluxos de la C-35 tenint en compte la mateixa situació de trànsit (al 
llindar de la saturació en algunes franges horàries) que la que s'ha produït en el cas de 
l’autopista AP-7. Considerant que la C-35 és una via d’un carril per sentit, el flux per 
carril en les mateixes condicions serà lleugerament inferior: 
 

TAULA 9  Distribució temporal de fluxos i velocitats en carretera 
 

 

Flux 
(veh/hora/carril) 

Velocitat 
mitjana 
(km/h) 

De 0 a 1 540 80 
De 1 a 2 200 80 
De 2 a 3 113 80 
De 3 a 4 105 80 
De 4 a 5 162 80 
De 5 a 6 321 80 
De 6 a 7 336 80 
De 7 a 8 429 80 
De 8 a 9 620 80 
De 9 a 10 919 80 
De 10 a 11 1249 80 
D'11 a 12 1534 80 
De 12 a 13 1580 79 
De 13 a 14 1303 80 
De 14 a 15 952 80 
De 15 a 16 979 80 
De 16 a 17 1551 80 
De 17 a 18 1870 75 
De 18 a 19 1927 73 
De 19 a 20 1858 74 
De 20 a 21 1718 76 
De 21 a 22 1398 80 
De 22 a 23 1105 80 
De 23 a 0 798 80 

 
En aquest cas el paràmetre t∆  per discriminar els vehicles tindrà un valor inferior, ja 
que la velocitat mitjana per fluxos semblants és també inferior. Igual que en el cas 
anterior, podem deduir que en alguns instants i en alguns trams concrets de la via es 
produeix saturació de la via; però com que l’objectiu de l’estudi de trànsit passa per alt 
aquesta circumstància puntual i se centra en la caracterització general de la via, es 
prescindirà d’aquesta eventualitat. 
  
Amb aquests valors es defineix el temps mitjà de recorregut per les àrees de 
localització. Si bé és sabut que aquesta carretera té més longitud que l’altra, s’utilitzaran 
els mateixos valors de quilometratge per a posar el cas més crític. 
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TAULA 10  Temps de permanència en cada àrea de localització per carretera 
 

Àrea de localització Temps mitjà de recorregut ( rT ) 
Tram Roca del Vallès – Granollers 3,75 minuts 
Tram Granollers – Llinars del Vallès 7,5 minuts 
Tram Llinars del Vallès – Tordera 23,25 minuts 
Tram Tordera – Cassà de la Selva 22,5 minuts 
Tram Cassà de la Selva – Girona 7,5 minuts 

 
I, igual que abans, el criteri que s’adoptarà per a desestimar els vehicles que no circulen 
per la C-35 és: 
 

tTt rr ∆±=′  (33) 
 
on t∆ és el paràmetre que marca la possible dispersió de velocitats depenent del vehicle 
que circuli. En el cas d’una carretera convencional, el valor t∆  serà diferent si es 
refereix a velocitats superior o inferior. Pel cas de velocitat superior t∆  prendrà  el 
valor de 10

1  del rt  i pel cas de velocitat inferior el valor serà de 2
1 . Aquests valors 

tenen en compte que les velocitats oscil·len des de 90 km/hora fins a 50 km/hora (ja que 
creua molts municipis). 
 
I per últim, s'analitzarà la velocitat mitjana i el temps de recorregut per cada àrea de 
localització de la línia ferroviària entre Barcelona i Girona. 
 
Per cobrir aquest recorregut, Renfe disposa de diferents serveis depenent del nombre de 
parades que realitza al llarg del trajecte. Es poden dividir entre els que es paren a quasi 
totes les estacions (unes 14) i que reben el nom de Regionals Delta i els que només ho 
fan en sis estacions i que es diuen Catalunya Express. Tenint en compte el temps 
estimat per Renfe en cada tipus de servei les velocitats mitjanes del tren seran: 
 

TAULA 11  Velocitats de circulació dels trens de Barcelona a Girona 
 

 

 
I per tant, el temps de recorregut en cada àrea de localització serà: 
 

TAULA 12  Temps de permanència en cada àrea de localització dels trens 
 

Àrea de localització Temps mitjà  ( rT  ) 
Regional Delta 

Temps mitjà ( rT ) 
Catalunya Express 

Tram Roca del Vallès – Granollers 7,50 minuts 6,1 minuts 
Tram Granollers – Llinars del Vallès 11,25 minuts 9,2 minuts 
Tram Llinars del Vallès – Tordera 27,75 minuts 22,7 minuts 
Tram Tordera – Cassà de la Selva 25,50 minuts 20,8 minuts 
Tram Cassà de la Selva – Girona 10,50 minuts 8,6 minuts 

Tipologia ferroviària Velocitat mitjana 
Regional Delta 80 km/h 
Catalunya Express 98 km/h 
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Com que la distància a recórrer és superior, també ho serà el temps en el que es 
mantingui en l’àrea de localització. 
 
I per acabar, es prescindirà de les vies secundàries que es puguin anar trobant al llarg 
del tram d’estudi ja que un cop es tenen identificades les cel·les i àrees de localització 
que es corresponen amb la via d’estudi, aniran desapareixent aquests registres degut a 
que moltes d’aquestes vies no tenen un recorregut paral·lel al de l’autopista. 
 
Per acabar aquest apartat de discriminació de dades, a continuació s’adjunta un quadre 
resum dels temps de permanència a cada àrea de localització. 
 

TAULA 13  Resum de temps de pemanència dels diferents corredors la Roca del 
Vallès – Girona 

 

Àrea localització AP-7 
(min) 

C-35 
(min) 

Regional 
Delta  
(min) 

Catalunya 
Express 
(min) 

Tram Roca del Vallès – Granollers 2,5 3,75 7,5 6,1 
Tram Granollers – Llinars del Vallès 5 7,5 11,25 9,2 
Tram Llinars del Vallès – Tordera 15 23,25 27,75 22,7 
Tram Tordera – Cassà de la Selva 15,5 22,5 25,5 20,8 
Tram Cassà de la Selva – Girona 5 7,5 10,5 8,6 

 
Observant el quadre-resum de temps de recorregut es pot apreciar que es pot produir un 
error a l’hora d’analitzar registres procedents de les diferents vies amb els procedents de 
ferrocarril. Aquests es podrien minimitzar coneixent amb exactitud els horaris de 
circulació del tren i associant-los un determinat valor de registres ja que es produirien 
uns salts bruscos de registres que es poden associar fàcilment a aquesta modalitat de 
transport. 
 
5.2 Transformació de dades de registres a vehicles 
 
Com s'ha explicat en el capítol de metodologia, quan es disposa dels registres 
correctament assignats a la via que els pertoca es passa a la transformació d’aquestes 
dades de mòbils (que es podrien considerar viatges) a dades de vehicles. 
 
Per a transformar les dades de registres de mòbils a vehicles, caldrà tenir en compte el 
percentatge d'usuaris que tot i tenir un  telèfon mòbil en el vehicle no el porten encès 
(un 20% segons estudis realitzats per la Direcció General de Trànsit), el percentatge 
d'usuaris que no porten el mòbil durant els desplaçaments (un 11,7%), el percentatge 
d'individus que no disposa de telèfon mòbil (l'índex de penetració segons la CMT l'any 
2005 era d'un 96,8%), cal quantificar també els ocupant s de cada vehicle i s'ha de tenir 
en compte, si les dades pertanyen a un únic operador o si es disposen de totes les dades 
de telefonia; en el present cas, se suposarà que es disposa de les dades procedents de 
tots els operadors disponibles. 
 
A l'hora d'estimar l'ocupació mitjana dels vehicles en el cas que s'estudia, cal tenir en 
compte que s'està avaluant una situació com s'ha dit de cap de setmana de mes d'estiu en 
una autopista que és una de les vies principals d'accés a la platja del país. Per a calcular-
la, s'utilitzaran les dades estimades i se les hi associaran una ocupació mitjana. Es 
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definiran els tipus de vehicles que poden estar circulant i se'ls hi atribuirà una ocupació 
mitjana a cada tipologia de vehicle. Els vehicles es classificaran en motos, turismes, 
caravanes, camions i autobusos. A continuació es presenta la taula resultant de 
l’ocupació: 
 

TAULA 14  Repartició ocupacional dels diferents tipus de vehicles 
 

 Motos Turismes Caravanes Autocars  Camions 
Total 

vehicles 1572 140109 2442 818 1161 

% 1,08 95,90 1,67 0,56 0,79 
pers/vehicle 1 2 3 35 1,2 

Total 
viatges 1572 280218 7326 28630 1393 

 
Amb aquestes dades s’ha obtingut un valor aproximat de 2,2 ocupants per vehicle com a 
mitjana de l’autopista catalana en festiu. 
 
Aquesta dada es podria aconseguir d’altres maneres com s'ha explicat en el capítol de 
metodologia però ja que es disposava de les dades concretes dels tipus de vehicles, s'ha 
cregut oportú realitzar el càlcul d'aquesta manera. 
 
Finalment, la matriu que s’obtindria, de manera aproximada dels mòbils registrats 
circulant per l’autopista AP-7 seria la següent: 
  
TAULA 15  Matriu origen – destí de viatges pel tram la Roca del Vallès – Girona 

(àrees de localització) 
 

   S U R T  

  La Roca C-60 Llinars 
Vallès Maçanet Girona 

Sud 
Girona 
Nord 

  PUNT 1 PUNT 2 PUNT 3 PUNT 4 PUNT 5 PUNT 6 
E PUNT 1 0 16295 134 1605 748 1887 
N PUNT 2 13376 38 9984 17797 7357 28777 
T PUNT 3 140 16169 0 632 216 425 
R PUNT 4 2342 57143 1707 15 1255 5091 
A PUNT 5 652 8886 282 1069 1686 19023 
 PUNT 6 3687 68446 1162 7176 23083 7418 

 
La matriu obtinguda té uns límits d’àrees de localització de les antenes de telefonia 
mòbil diferents als que es corresponen amb els límits de peatge de l’autopista AP-7. És 
evident que els límits de les àrees de localització difícilment coincidiran amb límits 
físics de la via. 
 
Com ja s'ha dit aquesta metodologia seria més exacte si tinguéssim el territori fraccionat 
amb les àrees de localització de cada operador i les cel·les que les integren. D’aquesta 
manera, es podria saber si l’autopista AP-7, la C-35 i la línia ferroviària comparteixen 
les mateixes àrees de localització o si al contrari pertanyen a àrees diferents i per tant, 
no caldria realitzar l’estudi temporal explicat anteriorment. 
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5.3 Estudi de fluxos de la via  
 
En aquest apartat es proposarà una metodologia per a associar fluxos de carretera en 
cada tram en el que aquest pot variar tot i que les dades de les que es disposen no 
faciliten aquest grau de precisió. L'objectiu d'aquest apartat és demostrar que amb les 
dades de registres de telefonia mòbil es pot precisar els fluxos d'una via. 
 
Un altre objectiu d'aquest apartat és explicar com en el registre de connexions no cal 
tenir totes les connexions sinó que amb una mostra prou significativa es poden arribar a 
resultats prou acurats que poden arribar a representar la població de manera correcta. 
 
A continuació s’adjunta una taula amb els valors de les mostres que es necessiten 
detectar per poder obtenir resultats que representin un error màxim del 5% que es pot 
considerar que és l’error associat als valors obtingut en mesurar fluxos a través 
d’aparells d’aforament automàtics en aquesta via (nivell de fiabilitat 3); s’ha suposat 
que K  pren el valor de 2 degut a que suposem un interval de confiança del 95%, P  
representa la probabilitat de que el conductor d’un vehicle disposi de telèfon mòbil i que 
aquest sigui detectable en el seu pas per un canvi d'àrea de localització. S’ha considerat 
aquesta probabilitat ja que si es considera la de que qualsevol ocupant del vehicle pot 
portar un mòbil detectat per les antenes de telefonia mòbil, s'acaba obtenint una 
probabilitat superior a 1. D’aquesta manera, els resultats de mostra que s'obtindran seran 
més exactes en dies laborables en zones considerades urbanes ja que en aquestes 
circumstàncies l’ocupació tendeix a un únic ocupant.  
 
Es presenta, com en el principi d'aquest capítol, les dades simulades en autopista amb 
les mostres necessàries per a poder obtenir uns resultats suficientment representatius; 
s'ha separat en els dos sentits de circulació ja que es coneix l'evolució temporal dels 
registres i per tant es pot diferenciar perfectament el sentit del desplaçament. 
  
Sentit Nord: 
 
TAULA 16  Dades simulades de vehicles tram la Roca del Vallès – Girona (punts 

de control) 
 

DADES          
PUNT1 PUNT2 PUNT3 PUNT4 PUNT5 PUNT6 PUNT7 PUNT8 PUNT9  
7712 29576 26664 23479 21719 16451 17861 19404 20262  

        TOTAL 183128 
 

TAULA 17  Mostra necessària de mòbils registrats per aconseguir dades de trànsit 
fiables 

 
MOSTRA          
PUNT1 PUNT2 PUNT3 PUNT4 PUNT5 PUNT6 PUNT7 PUNT8 PUNT9  

264 271 271 271 270 269 270 270 264  
        TOTAL 2420 
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Sentit Sud: 
 

TAULA 18  Dades simulades de vehicles tram Girona - la Roca del Vallès (punts 
de control) 

 
DADES          
PUNT1 PUNT2 PUNT3 PUNT4 PUNT5 PUNT6 PUNT7 PUNT8 PUNT9  

0 8228 68669 65364 61032 56967 55293 35906 39237  
        TOTAL 390696 

 
TAULA 19  Mostra necessària de mòbils registrats per aconseguir dades de trànsit 

fiables 
 

MOSTRA          
PUNT1 PUNT2 PUNT3 PUNT4 PUNT5 PUNT6 PUNT7 PUNT8 PUNT9  

0 265 273 273 273 272 272 272 272  

        TOTAL 2172 
 
Amb aquests valors es fa evident la gran implantació que podria tenir la metodologia de 
la telefonia mòbil. Així doncs amb pocs mòbils que es detectessin es podrien arribar a 
resultats fiables sobre mobilitat. I com també ja s’ha dit, aquests serien els mínims de 
detecció en una situació que es podria considerar crítica (un ocupant per vehicle). Amb 
circumstàncies més habituals, la detecció de telèfons mòbils serà més elevada que la 
mostra de vehicles que circulen. Els problemes seran, en aquest cas, per fer 
correspondre mòbils amb vehicles, que s’hauria de procedir amb alguna metodologia 
com la que s’ha proposat anteriorment per intentar solucionar aquesta deficiència del 
mètode. 
 
A continuació es passa a valorar els fluxos de vehicles que es mouen per la xarxa 
d’estudi; en aquest cas, s'estudia rà un tram llarg que es pot considerar rural i que per 
tant, les cel·les tenen una mida entre 4 i 6 km. Les cel·les s’agrupen formant àrees de 
localització que segons la demanda que han de respondre poden arribar a tenir una mida 
de fins a 30 km.  
 

Cassà de la SelvaTordera

Àrea de 
localització 5

Llinars del VallèsGranollers

Girona Nord
Àrea de 
localització 4

Àrea de 
localització 3

Àrea de
localització 1

Àrea de 
localització 2La Roca 

del Vallès

           
FIGURA 20  Esquema de les àrees de localització i distribució de fluxos. 

(Font: Elaboració pròpia) 
 
En la figura superior es pot veure les àrees de localització en les que s'ha dividit els 80 
km que separen La Roca del Vallès de Girona per l’autopista AP-7. El criteri que s’ha 
seguit per aquesta divisió és el que s’ha explicat en el capítol 3 quan es defineix el 
concepte de cel·la. Les dimensions de les cel·les depenen tant de la zona geogràfica i de 
l’orografia del terreny com de la demanda de connexió per part dels usuaris.  Així doncs 
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i seguint l’estudi realitzat per la Universitat de Sevilla (Cáceres, 2002) s’ha fraccionat el 
territori tenint en compte que a prop de les conurbacions urbanes les cel·les seran més 
petites i, per tant, l’àrea de localització abastarà menor superfície de terreny, en 
comparació amb les zones que podríem considerar rurals; on aquestes zones les cel·les 
són més grans i les àrees de localització arriben a cobrir quasi trenta quilòmetres. 
 
En zones menys densament poblades (considerades rurals) les dimensions de les àrees 
de localització, i per tant de les cel·les que les composen,  són superiors a les de les 
zones altament poblades (considerades urbanes). 
 
En la següent figura, extreta de l’estudi de la Universitat de Sevilla abans comentat es 
pot observar el tram Huelva – Sevilla que es va estudiar i les divisions que es van 
considerar. En aquest cas la distància entre les dues ciutats és de 78 km i els van dividir 
en quatre àrees de localització; cal destacar l’última d’elles, a tocar de Sevilla on es pot 
comprovar que les cel·les són més petites i que, conseqüentment, l’àrea de localització 
resultant és també més petita. 
 

 
FIGURA 21  Divisió cel·lular utilitzada en l’estudi Huelva-Sevilla. 

(Font: Universitat de Sevilla) 
 

Tornant al cas proposat al llarg del present estudi: autopista AP-7 en el tram Roca del 
Vallès – Girona Nord, es defineix, primer de tot, les longituds d’estudi i tot seguit, la 
relació que aquestes tenen amb els límits de les àrees de localització.  
 
L’estudi d’aquest tram resulta a la realitat de poca importància ja que els mateixos 
peatges actuen com a punts d’aforament, i com s’ha explicat en el capítol de fluxos, en 
les autopistes amb alta densitat d’aforaments la metodologia proposada queda relegada 
en segon terme i perd tot pes significatiu en la quantificació de fluxos. Així doncs, el 
motiu de l’aplicació és explicar de manera pràctica l’operativa a realitzar en l’ús de 
dades de telefonia mòbil. La divisió que s’ha realitzat respon a aquesta voluntat i no a la 
de funcionament real de polítiques de control de trànsit.  
 
Cal tenir present en tot moment, el dia i el mes en el que s'està realitzant l'estudi. el 
mateix que passa amb les estacions convencionals d'aforament en les que es defineixen 
una sèrie de factors per a definir amb més exactitud les característiques de la via. 
Aquests factors són de cap de setmana, d'estacionalitat o de nocturnitat. 
 
S’adjunta un mapa de l’autopista AP-7, per identificar de manera clara el traçat de la 
via, mostrant els principals nuclis de població que se situen a prop de la via i els 
accidents geogràfics més destacables i que són els que  condicionen la mida de les àrees 
de localització. Es pot apreciar que el relleu de la via està caracteritzat en la major part 
del seu recorregut per grans esplanades i per tant, les àrees de localització queden 
determinades principalment per la demanda de connexions dels possibles usuaris 
residents en les zones o que estan de pas per alguna de les vies de comunicació. 
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      L1          L2              L3               L4             L5             L6         L7 

1 

 
FIGURA 22  Mapa del tram d’estudi de l’autopista AP-7. 

(Font: Google Maps) 
 

En aquest tram s'han identificat set longituds d’estudi iL i cinc longituds d’àrea de 
localització il . A més dels peatges que actuaran com a punts d’aforaments per poder 
validar el mètode, al mateix temps que ajuden a delimitar de manera exacta els punts on 
es produiran variacions de flux al llarg de la via. 

  
Es presenta a continuació un esquema que servirà de referència a l’hora de valorar la 
relació que s’estableix entre la longitud d’estudi, la de l’àrea de localització i les 
entrades/sortides. 
 
L’esquema comença a La Roca del Vallès i acaba a Girona.  
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23  Localització dels possibles punts d'entrada i sortida de vehicles. 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Llegenda: 
 

P, peatges que funcionen com punts d’entrada o sortida de vehicles i per tant són 
els punts on es produeixen variacions en el flux de trànsit. 
 
              Longituds d’estudi           Àrees de localització   
 
 
 
 

2 4 5 3 
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TAULA 20  Distància entre peatges des de la Roca del Vallès fins a Girona 
 

Numeració Nom Distància entre peatges 

1P  La Roca del Vallès --- 

2P  C-60 3 km 

3P  Cardedeu 5 km 

4P  Sant Celoni 15 km 

5P  Hostalric 16 km 

6P  Lloret - Blanes 12 km 

7P  Riudellots - Aeroport 14 km 

8P  Girona Sud 8 km 

9P  Girona Nord 6 km 
 
A continuació es recorden les diferents àrees de localització amb les seves longituds que 
ja s'han utilitzat en l’assignació a la xarxa realitzada en l'apartat anterior: 
 

TAULA 21  Longitud de les àrees de localització del tram d'estudi 
 

Numeració Tram Longitud 

1l  Roca de Vallès – Granollers  5 km 

2l  Granollers – Llinars del Vallès 7 km 

3l  Llinars del Vallès – Tordera 31 km 

4l  Tordera – Cassà de la Selva 30 km 

5l  Cassà de la Selva – Girona 6 km 

 
 Com s'ha dit prèviament, en l'estudi d'intensitats en autopistes o autovies es consideren 
separadament els dos sentits de circulació de la via. 
 
En primer lloc, s’estimaran els registres que es tenen a cada límit de l’àrea de 
localització, en sentit Girona: 
 

TAULA 22  Registres detectats al final de cada àrea de localització 
 

Límit àrea de localització Nombre de registres 
Final de la 1a àrea 5923 
Final de la 2a àrea 20478 
Final de la 3a àrea 16681 
Final de la 4a àrea 13718 
Final de la 5a àrea 14903 

 
Aquests registres corresponen al tractament de les dades suposant que es disposa dels 
registres de l'operador majoritari de mercat (actualment, Telefónica Móviles España) i 
una ocupació mitjana de 2,2 persones per vehicle. 
 
Amb aquests registres s'intentarà aplicar la teoria exposada en l'apartat anterior 
d'associar dades d'un via princ ipal a les vies adjacents.  
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Com s'ha explicat anteriorment, els trams en els que la longitud d'estudi sigui superior a 
la del límit de l'àrea de localització, la metodologia proposada pels registres de telefonia 
mòbil es pot aplicar donant resultats perfectament acceptables. 
 
Seria el cas de les àrees de localització 1 i 5 del cas pràctic. En aquests casos, els 
registres obtinguts s'ajusten perfectament a les intensitats de vehicles, només caldrà 
convertir els registres en dades de vehicles, aquesta conversió la realitzarem tenint en 
compte en primer lloc que seran les dades d'un únic operador i tenint en compte, també, 
una ocupació mitjana dels vehicles, el percentatge de mòbils connectats entre altres 
aspectes que ja s'han explicat en el capítol de metodologia.  
 
Els trams en els que s'haurà de desenvolupar una metodologia específica són els de 
l'àrea de localització 2, 3 i 4 en els que es tenen identificats dos punts d'entrada i/o 
sortida de vehicles, i per tant, són punts de variació de flux.  
 
En aquest punt s'intentarà proposar una metodologia per a poder estimar els fluxos que 
es generen en aquests trams. 
 

Àrea de localització 2 
 
En aquesta àrea es detecta l'entrada de 7712 vehicles de mòbils i en surten 26664; així 
doncs, es produeix un flux d'entrada net de més de 18000 vehicles que es realitza per 
dues entrades: la de la C-60 i la de Cardedeu. 
 
S'ha de tenir clar que el que interessa no és el flux net de trànsit sinó el brut; és a dir, no 
n'hi ha prou en saber el total de vehicles que s'incorporen sinó que es vol saber el 
nombre de vehicles que entren i els que surten i com es reparteixen per les diferents 
possibilitats d'entrada/sortida. 
 
Estudiant les principals vies que interseccionen amb l'autopista AP-7  es fa evident 
suposar que el flux majoritari es produirà en l'entrada de la C-60 per ser la via que 
comunica el Maresme amb la part interior del país. 
 
Observant dades d'intensitat de la carretera C-60 i de la BV-5105; es pot extrapolar la 
tendència que s'estableix en aquestes dues vies que són les adjacents a l'autopista AP-7. 
Es tenen les dades d'un punt de la C-60 situat després de la intersecció amb la carretera 
C-35 i que per tant, es tindran en compte el flux de vehicles que es produeix en 
ambdues vies i dos punts de la BV-5105, facilitades pel Ministeri de Foment i per la 
diputació respectivament. 
 

TAULA 23  IMD de les carreteres adjacents a l'àrea de localització 2  
 

 
Se sap que la diferència de vehicles detectats entre el final de la 1a àrea de localització i 

Carretera IMD de la carretera IMD de cada sentit 
C-60 44671 vehicles 22336 vehicles 22336 
BV-5105 10296 vehicles 5148 vehicles 
BV-5105 20946 vehicles 10473 vehicles 

15621 
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la 2a és de 18952 vehicles, que s'hauran de repartir entre les dues entrades/sortides que 
es troben en aquest tram. 
 
Com que es disposen de les dades amb la seva història, es podrà identificar el nombre 
de vehicles que repeteixen registre i els que no; d'aquesta manera es podria establir una 
tendència. Si s'utilitza la fórmula de quantificació de mostra per un estud i determinat es 
podrà comprovar com amb una petita mostra de vehicles que repeteixin registre n'hi 
hauria prou per poder obtenir uns valors amb un marge d'error acceptable. 
 
En la simulació es pot veure que es repeteixen 2071 vehicles, utilitzant l'equació de la 
mostra mínima s’observa que només que es detectessin 242 registres dels 1590 que 
teòricament s'haurien de registrar amb l'operador majoritari del mercat, s'aconseguiria 
establir una relació dels vehicles que continuen i per tant, es podria quantificar 
correctament el flux. 
 

Àrea de
localització 2

2071

5485

3656

27542

551

5641
24593

 
FIGURA 24  Distribució dels vehicles en l’àrea de localització 2. 

Valors en vehicles/dia (Font: Elaboració pròpia) 
 

Així, si es tenen al final de la primera àrea de localització 7712 vehicles registrats que 
es correspondrien a 5923 connexions a la xarxa, i sabem que d'aquests vehicles uns 
2071 continuen, es pot suposar que per les sortides 2 i 3 surten uns 5641 vehicles, que 
tenint en compte que la sortida 3 és la que connecta amb el Maresme, s'haurà de suposar 
que gran part del flux que es perd en les sortides 2 i 3 es fa per la sortida 2. La relació en 
aquest cas, seria de 1,5 a 1. 
 
Cal que es tinguin en compte els vehicles que entren per 2 i surten per 3, ja que aquests 
també segueixen la repartició de 1,5 a 1. Així es tenen els 5641 vehicles que entren en 
l'àrea de localització 2 i surten abans d'arribar al final de l'àrea de localització i tenim 
3500 vehicles que entren per 2 i surten per 3. Aquest últim valor s'ha estimat de manera 
aproximada tenint en compte altres estudis de trànsit per saber la tendència que es 
produeix. En aquest cas en ser el punt 2 la connexió amb el Maresme, és més freqüent la 
utilització d'aquesta via tot i que en altres casos més generals, no s'acostuma a utilitzar 
l'autopista per a una única sortida. 
 
La repartició en aquest cas quedarà que dels 9141 vehicles que surten per 2 i 3, 5485 ho 
faran per la 2 i 3656 per la 3. 
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D'aquesta manera, s’han determinat que els vehicles que surten per les sortides 2 i 3 són 
9141 i per tant, si el guany de vehicles en aquesta àrea corresponia a 18952, es pot 
concloure que l'entrada total de vehicles en aquesta àrea de localització serà de  

28093914118952 =+  vehicles que igualment s'hauran de repartir entre les dues 
possibles entrades. Com abans, el punt de màxima entrada de vehicles serà el 2, el que 
connecta amb la carretera C-60. L'entrada 3 per està situada molt propera a altres 
sortides concentra molt poc volum de trànsit, correspondria a l'específic per a la zona de 
Cardedeu.  
 
Es disposen de dues opcions per assignar correctament la repartició dels vehicles entre 
les dues entrades, una d'elles utilitzant un procediment semblant a l'anterior, és a dir, 
utilitzant altres estudis de trànsit que permeten observar les tendències més rellevants 
sobre el comportament del flux vehicular. I la segona, és una nova proposta de 
repartició de trànsit que es realitzarà a través d'estudi de registres de cel·les. 
 
Aquí el que es farà és enlloc d’utilitzar la tendència que es realitza amb els registres que 
es repeteixen, el que s’intenta és fer l’estudi del trànsit a través de les diferents cel·les i 
no només de les diferents àrees de localització. 
 
Per a poder saber de manera exacta el nombre de registres que es connecten en una nova 
cel·la dins la mateixa àrea de localització, es valorarà primer la probabilitat que existeix 
que una àrea de localització detecti un determinat mòbil. S'ha de tenir en compte, com 
en el cas d'abans, l'ocupació mitjana d'un vehicle, la quota de mercat de cada operador i 
la probabilitat que el porti encès sigui o no en funcionament. 
 
Així doncs, la probabilitat P serà la de considerar l’operador del que estem obtenint les 
dades. 
 

TAULA 24  Repartició del mercat de telefonia mòbil a Espanya 
 

Operador Quota de mercat 
Teléfonia Móviles España 46% 
Vodafone 29% 
Orange 24% 

 
Serà també el resultat de considerar la probabilitat de que estigui encès i en 
funcionament en els 7,5 minuts que en els que estarà circulant per l'àrea de localització; 
que serà: 
 

0,0241)00118,00296,0·(784,0 =+=P  (34) 
 
A on 0,784 representa la probabilitat d’estar engegat, 0,0296 la probabilitat d’estar 
realitzant una trucada durant el temps de permanència a l’àrea de localització i 0,0018 la 
probabilitat d’estar rebent/enviant un sms durant el recorregut per aquesta àrea de 
localització. 
 
Aquestes dades s'han obtingut de l'informe de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, la CMT, que cada trimestre elabora un informe sobre l'evolució del 
mercat de les telecomunicacions ja sigui de telefonia mòbil, fixa o internet. De l'informe 
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s'ha extret el nombre total de minuts facturats pels operadors i el nombre de línies 
donades d'alta en telefonia mòbil. 
 
I finalment, l'ocupació com s'ha dit se suposarà de 2,2 persones per vehicle. Així tenint 
en compte totes aquestes dades es pot definir la mostra mínima que es necessita detectar 
per aconseguir resultats acceptables dins un error acotat. 
 
Si es tenen en compte la generació proposada en aquest cas pràctic, el nombre de 
vehicles que circulen per l'àrea de localització 2 és el següent: 
 

TAULA 25  Distribució de vehicles que entren per P-2 i P-3 
 

VEHICLES Sortida 4 Sortida 5 Sortida 6 Sortida 7 Sortida 8 Sortida 9 
Entrada 2 3400 2113 6111 840 1686 9881 
Entrada 3 59 66 217 29 45 146 

 
A més de sumar a aquests valors el de l'entrada de vehicles per la 2 que han sortit per la 
3 i que suposa un flux total de 3656 vehicles que només seran detectats per canvis de 
cel·les sempre i quan aquestes siguin de dimensions inferiors a la longitud total del tram 
(entrada 2 – sortida 3), fet que sembla bastant possible degut a que la zona es troba just 
en el límit de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tant, encara es té una demanda alta 
de connexions. 
 
Si s'aplica la probabilitat que s'ha calculat per poder registrar el canvi de cel·la s'obté 
que la quantitat de registres que es podria aconseguir seria: 
 

TAULA 26  Distribució de registres entre cel·les que entren per P-2 i P-3 
 

REGISTRES Sortida 4 Sortida 5 Sortida 6 Sortida 7 Sortida 8 Sortida 9 
Entrada 2 80 50 144 20 40 233 
Entrada 3 1 2 5 1 1 3 

 
En aquest cas no es pot considerar la mostra mínima ja que amb una probabilitat tant 
petita els resultats que s'obtenen seran poc acurats. Es pot observar però que amb els 
registres detectats es poden aconseguir uns valors prou acceptables.   
 
Si es tenen ben definits els límits de les diferents cel·les es podran assignar correctament 
cada registre en un punt en concret del territori. D'aquesta manera es podrà arribar a 
quantificar les variacions de trànsit que es produeixen en la via d'estudi.     
 
Finalment i per continuar el cas pràctic, s'han quantificat els vehicles que surten 
d'aquesta àrea de localització tenint en compte tots els que han entrat, els que han sortit i 
els que repeteixen registre, 26664 vehicles. Es presenta a cont inuació una taula resum 
de les xifres anteriors en el que es poden apreciar els errors que es cometen en cada 
suposició: 
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TAULA 27  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 2  
 

Àrea de localització 2    
 Dades Registres Error 
Vehicles que entren 7712 7712 0,0 % 
Vehicles que entren P2 27472 27542 0,3 % 
Vehicles que entren P3 562 551 2,0 % 
Vehicles que surten P2 5608 5485 2,2 % 
Vehicles que surten P3 3474 3656 5,2 % 
Vehicles que surten 26664 26664 0,0 % 
Vehicles que repeteixen registre 2071 2071 0,0 % 

 
És fàcil observar com el mètode proposat per a la quantificació de vehicles que surten 
del tram d'estudi a través de dades de trànsit d'altres informes és el que té més error, així 
doncs, aquest mètode ha de ser repensat per una aplicació posterior.  
 

Àrea de localització 3 
 
En aquesta àrea també es tenen dues possibles entrades/sortides, la que correspon al 
peatge de Sant Celoni i al d'Hostalric. 
 
Les carreteres adjacents que enllacen amb l'autopista AP-7 a l'altura dels anteriors 
peatges són la C-61 i la C-35 per la sortida de Sant Celoni i la C-35 per la d'Hostalric. 
Segons el Mapa de Trànsit 2004 i la Diputació de Barcelona, tenen una IMD mitjana de: 
 

TAULA 28  IMD de les carreteres adjacents a l'àrea de localització 3  
 

Carretera IMD IMD cada sentit 
C-61 4830 vehicles 2415 vehicles 
C-35 (Sant Celoni) 19592 vehicles 9796 vehicles 

12211 vehicles 

C-35 (Hostalric) 14645 vehicles 7323 vehicles 
BV-5122 6353 vehicles 3176 vehicles 

10499 vehicles 

 
A diferència de l'àrea de localització anterior, en aquest cas, el trànsit es repartirà quasi 
uniformement entre els dos punts d'entrada/sortida de la carretera. Així que un cop 
identificat el nombre de vehicles que repeteixen registre, en aquest cas 20411 vehicles, i 
tenint en compte els que surten per l'àrea de localització 2 que són 26664 vehicles, i els 
que ho fan per l'àrea de localització 3 que són 21719 vehicles, es pot  procedir a valorar 
les incorporacions i les sortides de la via.  
 
Es procedirà com en el cas anterior, primer es repartirà la diferència entre els que entren 
i els que repeteixen registre, és a dir, entren 26664 i repeteixen 20411; aquests 6253 
vehicles sortiran pel punt 4 ó 5, a més se li haurà de sumar al punt 5 els vehicles que 
entrin per 4 i surtin per 5. Com ja s'ha comentat, aquests vehicles no seran molt 
nombrosos ja que és poc habitual entrar a l'autopista de pagament per una única sortida. 
 
No es pot estimar els vehicles que entren per 4 i surten per 5 ja que per a resoldre 
aquesta indeterminació es té un sistema amb més incògnites que equacions : 
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323233 sseeIF qqqqQQ −−++=  (35) 

23133 qqqs +=  (36) 

1323 qqQQ sIR −−=  (37) 

33332 16,2·16,1 ssssss qqqqqQ =+=+=  (38) 

33332 16,2·16,1 eeeeee qqqqqQ =+=+=  (39) 
 
en les que Q  representa el flux de l’àrea de localització 3, tant de l’Inici com del Final 
del tram i q  representa el flux per les diferents entrades i sortides del tram, 
l’entrada/sortida 2 i l’entrada/sortida 3. 
 
Les incògnites seran 2eq , 3eq , 2sq , 3sq , 13q , 23q . 
 
El valor de 1,16 resulta de mantenir la relació que s'estableix entre les IMDs de les 
carreteres adjacents que s'han estudiat anteriorment. 
 
Per poder continuar endavant l'estudi, s'agafarà directament el valor de la simulació que 
s'ha realitzat: 70 vehicles. Així, s'hauran de repartir 6323 vehicles entre la sortida 4 i la 
5. Si es reparteixen el nombre de vehicles per un i altre punt quedarà que pel punt 4 
surten 3396 vehicles i pel punt 5, 2927 vehicles.  
 
Si se sap que arriben al final de l'àrea de localització 3 21719 vehicles, es quantificarà el 
nombre de vehicles que s'incorporen en aquest tram d'autopista en 1378 vehicles que es 
repartiran igual que abans; és a dir, 740 vehicles entraran pel punt 4 i 638 pel 5. 
 
A continuació es presenta un quadre resum de les dades que caracteritzen aquesta àrea 
de localització. 
 

TAULA 29  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 3  
 

Àrea de localització 3       
  Dades Registres Error 
Vehicles que entren 26664 26664 0,0 % 
Vehicles que entren P4 668 740 10,8 % 
Vehicles que entren P5 710 638 10,1 % 
Vehicles que surten P4 3853 3396 11,9 % 
Vehicles que surten P5 2470 2927 18,5 % 
Vehicles que surten  21719 21719 0,0 % 
Vehicles que repeteixen registre 20411 20411 0,0 % 

 
Àrea de localització 4 

 
Aquesta àrea és molt semblant a l'anterior; així que es resoldrà de  manera esquemàtica. 
En aquest tram d'estudi s'haurà de tenir en compte l'estacionalitat de les dades que 
s'estan analitzant ja que el peatge de Maçanet-Massanes és el punt de sortida de la major 
part dels vehicles procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona quan es disposen anar 



Aplicació en un cas pràctic 

   

a la costa. En aquest apartat s'exemplificarà com es realitzaria la repartició dels vehicles 
en estiu i cap de setmana. 
 
Vies que recullen els fluxos procedents de l'autopista AP-7: la C-35  i la N-II en el 
peatge de Maçanet- Massanes, la C-25 (l'eix transversal) i la N-II en el peatge de 
l'Aeroport. En la figura següent es repassen les intensitats de cada via tenint en compte 
els diferents factors correctors per ser cap de setmana i per ser estiu: 
 

TAULA 30  IMD de les carreteres adjacents a l'àrea de localització 4 
 

Carretera IMD de la via IMD cada sentit 
C-35 21932 vehicles 10966 vehicles 
N-II 16638 vehicles 8319 vehicles 

19285 vehicles 

C-25 12227 vehicles 6114 vehicles 
N-II 25019 vehicles 12510 vehicles 

18624 vehicles 

 
Les dades que es disposen en aquesta àrea són els vehicles que entren 21719, els que 
repeteixen registre a l'entrada i a la sortida de l'àrea de localització que són 13214; així 
doncs sortiran 8505 més els que entrin per 6 i surtin per 7 i que en aquest cas seran més 
que en l'àrea anterior ja que pel punt 7 es pot accedir a la C-25 conegut com Eix 
Transversal i que concentra part de del trànsit que es dirigeix cap a les comarques més 
occidentals. 
 
En aquest punt es tindrà en compte el fet que s'està estudiant les dades d'un dia d'estiu 
de cap de setmana. La repartició dels vehicles no es podrà fer al 50% ja que resulta 
evident que gran part del flux de trànsit que es mou pel territori ho farà per a poder 
accedir a la costa. Així, la repartició dels 8505 vehicles, es farà a través d'estudis de 
trànsit que ja s'hagin realitzat i en els que es pot comprovar com l'augment de trànsit en 
cap de setmana és de per sí més elevat que en dies normals i que augmenta 
considerablement durant els mesos d'estiu. 
 
Si s'analitzen les dades actuals que es tenen de trànsit, es pot comprovar com la 
carretera C-35 a l'altura de Vidreres augmenta en més de 6000 vehicles el trànsit de cap 
de setmana, concretament el dels diumenges, assolint una xifra de 26686 que representa 
un augment de més del 30% del seu trànsit habitual. Aquest fet deixa palès la 
importància de valorar les dades en el seu context temporal. 
 
Si es passa a analitzar el trànsit de la N-II en la mateixa sortida 6 (Maçanet-Massanes) 
es pot comprovar com en els mesos d'estiu el flux habitual de trànsit es veu augmentat 
amb una proporció de quasi el 10% arribant a dades de 17527 vehicles en cap de 
setmana del mes de juliol. 
 
Analitzant les carreteres de la sortida 7 (Aeroport) es pot observar com la C-25 a l'altura 
de Riudellots el trànsit no es veu modificat per tractar-se de cap de setmana, aquest fet 
es pot comprovar amb el coeficient S que és 0,9986 (valor que es pot consultar en els 
annexes); és a dir, gairebé 1. El trànsit en aquesta carretera ronda el valors de 12227 
vehicles. 
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I per acabar, la carretera N-II també a l'altura Riudellots disposa d'una IMD de 25019 
vehicles i es pot observar que en mesos d'estiu augmenta també el nombre de vehicles, 
arribant a puntes de fins a 28247.  
 
Així doncs, si s'han de repartir els vehicles que surten de l'autopista (uns 8500) en el 
tram dels dos peatges es farà de la següent manera: 
 

TAULA 31  Variació del trànsit en dia laborable i festiu 
 

 Trànsit normal Trànsit diumenge 
Sortida 6 38573 vehicles 44213 vehicles 
Sortida 7 37246 vehicles 40549 vehicles 

 
Si s'han de repartir 8500 vehicles es farà tenint en compte que uns 6000 vehicles ho 
faran per la sortida 6 que representa l'augment en festiu d'estiu i la resta es repartirà al 
50% com en un dia laborable. 
 
Els vehicles que entren pel punt 6 i surten per 7 seran pocs com ja s'ha dit abans ja que 
no acostuma a ser ga ire habitual l'entrada a l'autopista per una única sortida; es 
quantificarà de l'ordre d'un centenar (s'ha tingut en compte l'ordre de magnitud de les 
altres àrees de localització). 
 
Si ja es tenen valorats els vehicles que surten i se sap que els passen pel final de l'àrea 
de localització són 17861 vehicles, hauran entrat per 6 i 7 la quantitat de 4747 vehicles. 
Aquests els repartirem de manera homogènia entre les dues possibles entrades. 
 
El quadre resum d'aquesta àrea de localització és: 
 

TAULA 32  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 4  
 

Àrea de localització 4       
  Dades Registres Error 
Vehicles que entren 21719 21719 0 % 
Vehicles que entren P6 2184 2373 8,7 % 
Vehicles que entren P7 2650 2374 10,4 % 
Vehicles que surten P6 7452 7303 2,0 % 
Vehicles que surten P7 1240 1302 5,0 % 
Vehicles que surten  17861 17861 0 % 
Vehicles que repeteixen registre 13214 13214 0 % 

 
Àrea de localització 5 

 
L'estudi d'aquesta àrea resulta molt més fàcil perquè se saben els vehicles que entren en 
aquesta àrea de localització (17861 vehicles) els que surten (19404 vehicles) i els que 
repeteixen (15252 vehicles). En tenir un únic punt per realitzar intercanvis de flux, els 
vehicles que s'incorporin o abandonin la via ho faran per aquest punt. 
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El que es farà en aquesta àrea de localització és estudiar la mostra mínima que es 
necessita per a poder estimar el trànsit de vehicles de manera precisa. Els valors 
utilitzats en la fórmula de mostra mínima són els següents, 2

2/αZ  pren el valor de 1,96, 

re s’acota al 5%, P en ser la probabilitat abans explicada serà el valor 0,768. 
 

TAULA 33  Resum dels vehicles, els registres i la mostra mínima de l'àrea de 
localització 5 

 
 Dades Registre Mostra 
Vehicles que entren 17861 vehicles 13718 vehicles 270 vehicles 
Vehicles que entren P8 4152 vehicles 3189 vehicles 257 vehicles 
Vehicles que surten P8 2609 vehicles 2004 vehicles 248 vehicles 
Vehicles que surten 19404 vehicles 14903 vehicles 270 vehicles 
Vehicles que repeteixen registre 15252 vehicles 11714 vehicles 269 vehicles 

 
D'aquesta manera es demostra que amb una mostra realment petita es podrien 
aconseguir dades realment significatives de la zona que s'estigui estudiant. 
 
Comentari 
 
Amb l'estudi d'aquestes 4 àrees de localització s'ha volgut evidenciar la facilitat 
d'introducció del mètode de detecció de trànsit a través de la telefonia mòbil ja que lluny 
de representar un sobre cost addicional a l'estudi del trànsit, suposa un estalvi en la 
utilització d'aparells d'aforament.  A més a més, quan es disposin de les dades es podrà 
estudiar amb molta més precisió el punt d'origen i destí dels usuaris i obtenir les dades 
de les matrius de mobilitat O-D. 
 
En sentit Barcelona 
 
Per aquest sentit de circulació, s'adjunten els valors que s'obtindrien a través dels 
registres de telefonia mòbil. El procediment per a la quantificació de fluxos seria el 
mateix que l'explicat pel sentit Girona. 
 

TAULA 34  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 5  
 

Àrea de localització 5   
  Dades 
Vehicles que entren 36511 
Vehicles que entren P8 2726 
Vehicles que surten P8 4933 
Vehicles que surten  34304 
Vehicles que repeteixen registre 31578 
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TAULA 35  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 4 
 

Àrea de localització 4  
  Dades 
Vehicles que entren 34304 
Vehicles que entren P7 1602 
Vehicles que entren P6 22684 
Vehicles que surten P7 3302 
Vehicles que surten P6 2831 
Vehicles que surten  52457 
Vehicles que repeteixen registre 28283 

 
TAULA 36  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 3 

 
Àrea de localització 3  
  Dades 
Vehicles que entren 52457 
Vehicles que entren P5 4510 
Vehicles que entren P4 5384 
Vehicles que surten P5 1319 
Vehicles que surten P4 1268 
Vehicles que surten  59764 
Vehicles que repeteixen registre 50039 

 
TAULA 37  Resum de fluxos de vehicles de l'àrea de localització 2 

 
Àrea de localització 2  
 Dades 
Vehicles que entren 59764 
Vehicles que entren P3 5600 
Vehicles que entren P2 4593 
Vehicles que surten P3 1301 
Vehicles que surten P2 60428 
Vehicles que surten 8228 
Vehicles que repeteixen registre 3587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


