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Resum: 
 
 Aquesta tesina estudia una part del Pla de Carreteres de Catalunya aprovat 
al 1985. El Pla contenia un model d’avaluació de trànsit a partir del qual s’obtenia 
el volum de vehicles que podien circular per les vies catalanes un any horitzó 
determinat. Al superar l’any horitzó el Pla considerava necessari realitzar una 
valoració i analitzar la bondat en l’estimació de les hipòtesis.  
 
 Les dades a partir de les quals es va concebre aquest model s’han 
modificat amb els anys i s’han allunyat de les estimacions que es van fer. Per 
aquest motiu es realitza el calibrat dels paràmetres del model assignant les dades 
actualitzades. 
 
 Per realitzar el nou calibrat del model es fa un estimació per regressió 
múltiple dels paràmetres d’elasticitat de les variables. Les variables que es fan 
servir son dades socio-econòmiques dels municipis de Catalunya i dades de 
mobilitat registrades els darrers anys a les vies catalanes. 
 
 El model calibrat permet desenvolupar la matriu de desplaçaments. 
Aquesta matriu presenta teòricament les dades de desplaçament entre les 113 
zones en que es divideix Catalunya.  
 
 A partir d’aquesta informació es poden valorar les possibles actuacions en 
matèria de carreteres i justificar la seva idoneïtat en referència a noves 
construccions, ampliacions, vies alternatives...  
 
 Per tal d’analitzar el model obtingut es planteja una situació de futur en 
base a noves hipòtesis en les dades del problema. Aquestes hipòtesis es 
desenvolupen a partir de consideracions tendencials de caràcter social i a 
l’evolució de dades passades.  
 
 Les suposicions ens porten a una població de 7.016.000 habitants, amb un 
índex de motorització mig de 490 vehicles/ 1000 habitants i una disminució dels 
costos de transport del 10% per l’any 2020.  
 
 Després d’aplicar el model s’obtenen un seguit d’informacions que porten a 
concloure les necessitats actual i de futur de Catalunya per garantir el millor nivell 
de servei possible. 
 
 Entre les actuacions de futur més importants es considera necessària la 
millora a tota la zona costanera principalment a Girona i Tarragona, el 
desdoblament de l’Eix transversal, la millora d’algunes connexions pirenaiques i la 
construcció del quart cinturó. 
 
 
 
 
 
 
 


