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1.Introducció 
 
  
 El Pla de carreteres de Catalunya es va aprovar el 25 d’octubre de 1985 
mitjançant el Decret 311/1985, i es va establir una vigència de 16 anys 
diferenciada en quatre períodes de quatre anys.  
 

L’any 2001 acabava la vigència del Pla General de carreteres de Catalunya 
per aquest motiu, darrerament, s’han donat lloc diversos estudis que analitzaven 
els resultats del Pla en totes les seves vessants. Anàlisis d’objectius realitzats per 
valorar quines de les rutes que preveia realitzar el Pla s’ha fet i quina no, 
comparació de les previsions del Pla amb les dades reals, per conèixer el grau de 
fidelitat del model, renovació de les variables del model. 
 

Aquesta tesina es pot emmarcar dins aquest conjunt d’estudis encaminats 
a analitzar i renovar les dades del model de carreteres ja que fins ara s’han 
estudiat els diferents indicadors necessaris pel model i la seva evolució, però falta 
el calibrat de les variables. Tots aquests anàlisis han portat a concloure que les 
previsions de cadascun dels indicadors s’allunyava de la realitat i per tant era 
necessari revisar el model de cara a les condicions actuals.  
 
 L’anàlisi del model i de l’elasticitat de les seves variables pot arribar a ser 
complex i requereix diverses dades socio - econòmiques. La intenció es plantejar 
unes noves condicions pel model de cara a desenvolupar una nova previsió de 
futur. 
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2. Objectius 
 
 Els objectius de la tesina son: 
 

- Un anàlisi previ del model de trànsit del Pla de Carreteres de Catalunya 
de 1982, per conèixer les directrius del mateix. Cal prendre especial 
interès en el model d’avaluació de trànsit 

- L’obtenció de dades actualitzades dels paràmetres necessaris per 
executar el model.  

- Realitzar el calibrat dels paràmetres d’elasticitat del model amb els 
valors actuals dels indicadors.  

- Obtenir a partir d’unes hipòtesis de futur el valor dels indicadors de cara 
a aplicar el model a un termini vista. 

- Realitzar una nova previsió de trànsit a la xarxa catalana, tenint en 
compte el nou model calibrat. 


