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6. Resultats 
 

6.1 Equacions del model calibrades 
 

6.1.1 Model per vehicles lleugers 
 
  A partir del sistema matricial, equació 20, i de totes les dades socio - 
econòmiques definides al capítol quatre s’obté un primer resultat global. La 
fórmula general del model per a vehicles lleugers és la següent: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,427 · (IMi · IMj)1,36 · e - 0,084 · Cij  - 16,4     Eq. 29 
 

A partir d’aquesta equació es pot passar a aplicar el model per conèixer i 
comparar el valor real de IMD i el que s’aconsegueix  a partir de les dades. El 
coeficient de correlació es l’indicador que ens permet conèixer quina vinculació 
tenim entre les dades de desplaçament reals i les obtingudes amb aquesta 
fórmula i val 0,88.  
 

Per tal d’ajustar amb mes precisió el model s’estableixen tres estrats en 
funció del cost de desplaçament. Amb les fórmules calibrades per estrats a 
partir de l’equació 26 s’obté un coeficient de correlació de 0,91. Aquesta millora 
s’accentua amb l’aplicació de factors de correcció K. Les fórmules calibrades 
per estrats son les següents: 
 
 Estrat 1:         
            
 Vij = K · (Pi · Pj)0,405 · (IMi · IMj)2,30 · e - 0,084 · Cij  - 27,5     Eq. 30 
      
 Estrat 2: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,336 · (IMi · IMj)1,03 · e - 0,084 · Cij  - 10,4     Eq. 31 
 
 Estrat 3 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,500 · (IMi · IMj)1,25 · e - 0,084 · Cij - 16,6     Eq. 32 
 

El factor de correcció que s’aplica a cada estrat pretén millorar la precisió 
a les principals rutes de la xarxa. L’estrat 1 representa rutes amb el cost mes 
baix i per tant les que han de recórrer menys quilòmetres, aproximadament 
menys de 15 quilometres. 
 

- Barcelona – Martorell: K = 0,75 
- Girona – Cassà de la Selva : K = 0,65 
- Lloret – Blanes : K = 1,93 
- Girona – Banyoles : K = 0,64 
- Sitges – Vilanova : K = 0,46 
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L’estrat 2 suposa una distància d’entre 15 i 30 quilòmetres 
 

- Tarragona – El Vendrell : K = 1,50 
- Terrassa – Barcelona : K = 1,43 
- Girona – La Bisbal de l’Empordà : K = 1,18 
- Mataró – Granollers : K = 0.30 
- Lleida – Balaguer : K = 0,37 
- Lleida – Les Borges Blanques : K =0,26 
- Valls - Tarragona : K = 0,46 

 
L’estrat 3 es dóna per les rutes amb distàncies superiors als 30 quilòmetres: 
 

- Barcelona – Mataró : K = 0.64 
- Barcelona – Vilanova : K = 0,43 
- Barcelona – Girona : K = 1,04 
- Girona – Figueres : K = 1,25 
- Lleida – Valls : K = 1,11 
- Lleida – Tàrrega : K = 1,12 
- Ripoll – Vic : K = 0,83 
- Puigcerdà – La Seu d’Urgell : K = 1,02 

 
 
 Del nou valor d’elasticitat del cost es pot apreciar comparant-lo amb el 
valor del Pla una notable disminució deguda a la disminució del cost de 
desplaçament i al pas del valor a euros.   
 
 Els valors d’elasticitat obtinguts a l’estrat 2 de l’antic model eren molt 
similar als de l’estrat 1 a causa de que ajustaven itineraris amb una certa 
compatibilitat en quant a distància. Amb el nou model apareix una certa 
desviació respecte al conjunt de resultats possiblement perquè apareixen 
interferències amb desplaçaments urbans.  
 
 Per explicar aquest fet es considera que els altres dos estrats estan a 
afectats de manera diversa. Al primer estrat es pot considerar que totes les 
dades contenen un cert percentatge de desplaçaments urbans que no s’haurien 
de considerar. Per la seva banda el tercer estrat es pot considerar que treballa 
amb zones prou allunyades per tal que no es puguin confondre amb 
desplaçaments urbans. L’estrat dos al estar a una distància intermitja pot 
contenir dades amb un pes important de desplaçaments no vàlids i d’altres prou 
allunyades com per no patir aquest problema. 
 
 En principi la pressa de dades es realitza a punts prou allunyats del nucli 
urbà com per desestimar la contaminació de les dades amb desplaçaments 
urbans però s’ha d’acceptar un cert error que explicaria aquest fenomen. 
 
 L’efecte de la població que disminuïa de pes a mesura que augmentava 
la distància entre zones al model antic es veu modificat en el model actual pel 
fet de no poder realitzar estrats amb major distància entre zones. Això porta a 
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suposar que caldria una separació en estrats amb major distància entre zones 
per obtenir l’efecte correcte de la població sobre el model.  
 
 Cal apreciar també una idea que es desprèn d’aquest resultat i que 
mostra com es perd importància relativa de la població en l’efecte dels 
desplaçaments.  
 
 Això es podria explicar pel fet que el creixement de la població ha estat 
molt baix en els darrers anys mentre els desplaçaments han augmentat. Això el 
model ho mostra donant major importància a l’índex de motorització i al cost de 
desplaçament que es desenvolupen en un grau tant important com el nombre 
de desplaçaments. 

6.1.2 Model per vehicles pesats 
 

Els resultats en vehicles pesats ens aporten un nova informació per 
conèixer les necessitats de la via en quant al tipus de trànsit que haurà de 
suportar. El resultat es mostra a les equacions 33, 34, 35, 36 i 37. 

 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,404 · (IMi · IMj)1,08 · e - 0,007 · Cij  - 15,1      Eq. 33 

 
Com en el cas de vehicles lleugers, el coeficient de correlació entre les 

dades obtingudes a la IMD i les dades obtingudes al model es pot millorar 
separant en estrats. 

 
 Estrat 1:         
            
 Vij = K · (Pi · Pj)0,613 · (IMi · IMj)1,63 · e - 0,007 · Cij  - 26,3       Eq.34 
 
 Els valors de K que ajusten les rutes a la IMD son: 
 

- La Bisbal – Palafrugell : K = 1,58 
- Palamós – Sant Feliu de Guíxols : K = 0,27 
- Granollers – Mollet : K = 2,26 
- La Garriga – Granollers : K = 3,22 
- Sabadell – Caldes : K = 0,14 
- Martorell – Olesa : K = 2,06 

 
 
 Estrat 2: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,205 · (IMi · IMj)0,779 · e - 0,007 · Cij  - 7,17     Eq. 35 
 
 Els valors de K que ajusten les principals rutes a la IMD son: 
 

- Figueres – L’Escala : K = 0,73 
- Mataró – Granollers : K = 2,75 
- Lleida – Alfarràs : K = 1,22 
- Valls – Tarragona : K = 2,32 
- Reus – Salou : K = 0,24 
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 Estrat 3 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,377 · (IMi · IMj)2,05 · e - 0,007 · Cij - 26,3     Eq. 36 

 
 Els valors de K que ajusten les principals rutes a la IMD son: 
 

- Barcelona – Mataró : K = 1,11 
- Castelldefels – Sitges : K = 2,40 
- El Vendrell – Tarragona : K = 0,72 
- Balaguer – Lleida : K = 1,01 
- Girona – La Bisbal : K = 0,58 
- Terrassa – Manresa : K =0,29 

 
 
 Estrat 4 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,455 · (IMi · IMj)1,42 · e - 0,007 · Cij - 20,3     Eq. 37 
 
 Els valors de K que ajusten les principals rutes a la IMD son: 
 

- Figueres – Girona : K = 3,17 
- Pont de Suert – Vielha : K = 2,47 
- Lleida – Tàrrega : K = 3,72 
- Lleida – Valls : K = 2,76 
- Barcelona – Vilafranca : K = 1,66 
- Manresa – Vic  : K = 1,51 

6.2. Evolució de les dades socio - econòmiques 
 
 Els resultats obtinguts ens permeten plantejar una nova situació futura i 
analitzar com es pot desenvolupar de manera òptima la xarxa de carreteres. 
Per fer aquesta feina cal estimar a partir de certes d’hipòtesis com 
evolucionaran les variables de l’equació i establir així les condicions socials i 
econòmiques dels propers 20 anys.  
 

6.2.1 Evolució de la població 
 

En l’aspecte d’evolució de la població es pretén una aproximació tan 
realista com sigui possible del creixement global a Catalunya. Cal tenir present 
en primer lloc la tendència dels darrers anys i plantejar a continuació una nova 
tendència de creixement.  

 
Les eines de treball amb les que es desenvolupa aquest apartat es 

basen en tendències de creixement. Per aquest motiu s’utilitza una fórmula que 
contempla la variació de la població en un període de temps determinat i que 
ens dóna el creixement acumulatiu anual, aquest indicador respon a l’expressió 
38 i es desenvolupa de la següent manera: 
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 On: 

 - Pn és la població a l’any d’estudi 

 - P0 és la població a l’any d’inici 

 - n és el nombre d’anys transcorreguts entre ambdós moments 
 

Amb aquest paràmetre establim un valor de creixement de població en 
un interval d’anys determinat. En el nostre cas fem la hipòtesis de creixement a 
21 anys.  
  
 Per establir un primera tendència cal fer esment a les dades evolutives 
del darrer segle. Les dades de la figura 7.1 del creixement per províncies ens 
aporten informació en aquest aspecte: 
 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
1900 1.052.977 303.829 283.909 343.400 1.984.115 
1910 1.136.068 324.378 295.645 343.127 2.099.218 
1920 1.340.906 330.774 324.894 359.334 2.355.908 
1930 1.728.683 331.389 319.857 351.698 2.731.627 
1940 1.935.707 324.766 308.851 346.433 2.915.757 
1950 2.215.901 322.766 323.460 356.864 3.218.991 
1960 2.838.801 351.645 334.567 363.472 3.888.485 
1970 3.915.010 412.357 347.101 433.138 5.107.606 
1975 4.389.897 441.806 348.359 480.331 5.660.393 
1981 4.623.204 467.000 353.160 513.050 5.956.414 
1986 4.614.364 488.342 352.049 523.883 5.978.638 
1991 4.654.407 509.628 353.455 542.004 6.059.494 
1999 4.706.325 554.632 359.361 588.499 6.208.817 

  
Taula 7.1. Evolució de la població al llarg del segle XX. 

 
A partir de la taula 7.1 i la figura corresponent 7.1 es pot veure el 

desenvolupament demogràfic de Catalunya durant el segle XX. Entre les 
conclusions que es poden treure hi ha l’important pes de la província de 
Barcelona en el conjunt de Catalunya, de manera que a mes de ser la província 
més poblada es pot veure com el creixement català ha anat directament 
vinculat al creixement de Barcelona. 

 
El creixement més important de la població catalana es va donar entre el 

50 i el 80, mentre a la resta de les èpoques el creixement ha estat mes 
sostingut, de totes maneres es interessant veure el creixement dels darrers 
anys que ha portat a gairebé un situació d’estabilitat amb creixements mínims.  
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Figura 7.1. Evolució de la població al segle XX. 

 
 
Per tenir una referència fem esment a les dades de creixement que 

preveia el pla entre 1981 i 2001 que eren de c.a.a igual 0,98. La tendència dels 
anys anteriors era d’un creixement molt important i el pla va fer ressò d’aquesta 
tendència. Les dades reals de creixement es van quedar amb un valor de 0,23, 
molt per sota del previst. El resum del creixement anual de població real i 
prevista pel pla de la taula 7.2, ens mostra la disparitat entre les hipòtesis i la 
realitat.   

 
1991 1999 2001 c.a.a 

Previsió Pla Real Programat TendencialZona 1981 Població 
Real 

Població 
Prevista 

Pla 

Població 
Real 

Hip. Progr Hip.Tend. 1981-99 1981-01 1981-01 

Catalunya 5.956.794 6.059.494 6.460.750 6.208.817 7.250.000 7.250.000 0.23 0.98 0.98 

 
Taula 7.2. Resum del creixement de població real i previst pel Pla 

 
Les condicions actuals es plantegen sota uns estàndards diferents i si 

per una banda es pot suposar que el creixement del 0,23 es pot mantenir per la 
cultura de natalitat que es té, apareixen tendències com la immigració que 
poden portar un creixement superior.  

 
El plantejament d’aquest estudi com ja passava al pla, és establir les 

necessitats en quant a carreteres per satisfer les necessitats de la població. 
Així doncs es pren un valor de c.a.a de 0,6 que es el creixement mig entre el 
real i els proposats pel Pla. Això comporta una estimació que es concreta en 
una població a Catalunya de 7.016.000 habitants per al 2021.   

 
En relació a hipòtesis de creixement de població s’obtenen dades de 

tendències del projecte de Pla Territorial General de Catalunya [5] de 1992 on 
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es conclou que per l’any 2026 Catalunya tindrà aproximadament uns 7,5 
milions d’habitants. Aquest projecte es basa en dades de creixement i la seva 
evolució inercial segons tendència de l’interval 1975-1986. 

 
La distribució de la població segons el PTG explicita de manera molt 

clara segons el plantejament territorial desitjat, per tal com la població és la 
conseqüència directa de totes les interaccions –socials, econòmiques, 
espacials- que es produeixen sobre el territori. Per aquest motiu cal entendre 
les previsions de creixement de població en funció d’uns condicionants socio - 
econòmics.  

 
Les conclusions del PTG tot i que encertades plantegen una tendència 

de creixement que en els darrers deu anys no s’ha complert de manera que es 
pot plantejar una lleugera disminució de les seves hipòtesis. 

 
De qualsevol manera  els resultats obtinguts segons la hipòtesis de 

creixement acumulatiu de 0,6 son corroborades per la tendència que ens 
mostra el PTG, en quant es traça un ordre de magnitud superior als 7 milions 
d’habitants per d’aquí a 20 anys. La taula 7.3 ens mostra les dades de població 
futura: 
 

nº 
zona Zona Població 1999 Població 2020 Diferència Creixement anual

1 Barcelona 2.019.149 2.290.667 271.518 12.929 
2 Castelldefels 227.966 25.8621 30.655 1.460 
3 Badalona 363.260 412.108 48.848 2.326 
4 Molins de Rei 80.609 91.449 10.840 516 
5 Martorell 50.499 57.290 6.791 323 
6 Olesa de Montserrat 24.478 27.770 3.292 157 
7 Esparreguera 20.244 22.966 2.722 130 
8 Terrassa 184.508 209.319 24.811 1.181 
9 Rubí 114.467 129860 15.393 733 
10 Montcada i Reixach 108.872 123.512 14.640 697 
11 Sabadell 227.607 258.214 30.607 1.457 
12 Castellar del Vallès 18.890 21.430 2.540 121 
13 Caldes de Montbui 22.253 25.245 2.992 142 
14 Mollet del Vallès 114.473 129.866 15.393 733 
15 Montornès del Vallès 33.377 37.865 4.488 214 
16 Granollers 83.932 95.218 11.286 537 
17 Cardedeu 25.525 28.957 3.432 163 
18 La Garriga 26.836 30.445 3.609 172 
19 St. Celoni 23.603 26.777 3.174 151 
20 Montgat 13.654 15.490 1.836 87 
21 El Masnou 34.317 38.932 4.615 220 
22 Premià de mar 41.753 47.368 5.615 267 
23 Vilassar de mar 24.552 27.854 3.302 157 
24 Mataró 123.191 139.757 16.566 789 
25 Arenys de mar 23.239 26.364 3.125 149 
26 Canet de mar 15.676 17.784 2.108 100 
27 Calella 12.503 14.184 1.681 80 
28 Pineda 20.981 23.802 2.821 134 
29 Malgrat 27.723 31.451 3.728 178 
30 Roses 21.418 24.298 2.880 137 
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31 Llançà 9.445 10.715 1.270 60 
32 Figueres 52.957 60.078 7.121 339 
33 La Jonquera 5.067 5.748 681 32 
34 L'escala 9.619 10.912 1.293 62 
35 La Bisbal 13.276 15.061 1.785 85 
36 Palafrugell 24.837 28.177 3.340 159 
37 Palamós 21.761 24.687 2.926 139 
38 St. Feliu de Guíxols 26.982 30.610 3.628 173 
39 Verges 14.108 16.005 1.897 90 
40 Olot 43.743 49.625 5.882 280 
41 Banyoles 24.429 27.714 3.285 156 
42 Girona 116.564 132.239 15.675 746 
43 Cassà de la Selva 9.998 11.342 1.344 64 
44 Llagostera 13.606 15.436 1.830 87 
45 Lloret de Mar 19.041 21.601 2.560 122 
46 Vidreres 8.161 9.258 1.097 52 

47 Sta. Coloma de 
Farners 15.426 17.500 2.074 99 

48 Blanes 29.615 33.597 3.982 190 
49 Hostalric 9.954 11.293 1.339 64 
50 St. Hilari Sacalm 9.871 11.198 1.327 63 
51 Anglès 12.921 14.659 1.738 83 
52 Valls 34.908 39.602 4.694 224 
53 Vilafranca del Penedès 52.054 59.054 7.000 333 
54 St. Sadurní d'Anoia 16.293 18.484 2.191 104 
55 El Vendrell 48.505 55.028 6.523 311 
56 Vilanova i la Geltrú 86.775 98.444 11.669 556 
57 Sitges 18.546 21.040 2.494 119 
58 Torredembarra 21.315 24.181 2.866 136 
59 Tarragona 129.188 146.560 17.372 827 
60 Vilaseca i Salou 25.023 28.388 3.365 160 
61 Cambrils 35.207 39.941 4.734 225 
62 Reus 108.199 122.749 14.550 693 
63 Montblanc 15.119 17.152 2.033 97 
64 Sta. Coloma de Queralt 3.303 3.747 444 21 
65 Falset 7.302 8.284 982 47 
66 Flix 6.091 6.910 819 39 
67 Mora d'Ebre 16.110 18.276 2.166 103 
68 Tortosa 41.506 47.087 5.581 266 
69 L'Ametlla de Mar 6.911 7.840 929 44 
70 Amposta 38.551 43.735 5.184 247 
71 St. Carles de la Ràpita 11.106 12.599 1.493 71 
72 Alcanar 7.801 8.850 1.049 50 
73 Ulldecona 10.313 11.700 1.387 66 
74 Gandesa 12.283 13.935 1.652 79 
75 Puigcerdà 13.582 15.408 1.826 87 
76 Ripoll 18.129 20.567 2.438 116 
77 Camprodon 8.111 9.202 1.091 52 
78 Prats del Lluçanès 7.183 8.149 966 46 
79 Torelló 25.441 28.862 3.421 163 
80 Manlleu 25.940 29.428 3.488 166 
81 Vic 49.636 56.311 6.675 318 
82 Tona 14.672 16.645 1.973 94 
83 Centelles 11.984 13.596 1.612 77 
84 Igualada 63.306 71.819 8.513 405 
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85 Capellades 18.609 21.111 2.502 119 
86 Calaf 6.552 7.433 881 42 
87 Cardona 5.819 6.601 782 37 
88 Navas 6.169 6.999 830 40 
89 Súria 8.046 9.128 1.082 52 
90 Sallent 13.976 15.855 1.879 89 
91 Moià 7.076 8.028 952 45 
92 Manresa 100.241 113.721 13.480 642 
93 St. Vicenç de Castellet 13.655 15.491 1.836 87 
94 Gironella 12.041 13.660 1.619 77 
95 Berga 20.058 22.755 2.697 128 
96 Guardiola de Berguedà 5.645 6.404 759 36 
97 Solsona 10.702 12.141 1.439 69 
98 Les Borges Blanques 15.519 17.606 2.087 99 
99 La Granadella 5.834 6.619 785 37 

100 Ponts 9.852 11.177 1.325 63 
101 Balaguer 26.978 30.606 3.628 173 
102 Alfarràs 6.717 7.620 903 43 
103 Cervera 16.564 18.791 2.227 106 
104 Lleida 150.745 171.016 20.271 965 
105 Mollerussa 33.695 38.226 4.531 216 
106 Almacelles 5.515 6.257 742 35 
107 Tàrrega 19.863 22.534 2.671 127 
108 Agramunt 7.039 7.986 947 45 
109 La Seu d'Urgell 16.496 18.714 2.218 106 
110 Tremp 12.452 14.126 1.674 80 
111 El Pont de Suert 3.633 4.122 489 23 
112 Sort 5.952 6.752 800 38 
113 Vielha e Mijaran 7.619 8.644 1.025 49 

 TOTAL 6.184.391 7.016.017 831.626 39.601 

 
Taula 7.3 dades comparades entre hipòtesis i actual 

 
Com es pot veure als resultats de la taula 7.3. el creixement de població 

no és gaire quantiós en quant augmentaria en 800.000 persones en vint anys, 
és a dir, un creixement de 40.000 habitants per any.  

 
De totes maneres com es pot veure a la figura 7.2. als darrers 20 anys 

l’alentiment ha estat molt mes important, de manera que la hipòtesis de 
creixement es positiva en quant a les condicions actuals. 

 
Un aspecte que no s’ha tingut en compte en aquest càlcul és el 

creixement diferencial a les diferents zones, ja que es dóna creixement positiu 
a alguns municipis i creixement negatiu a d’altres. La tesina de Palacios [2] feia 
referència a aquest fet i caldria tenir-ho present per estudiar amb més precisió 
el creixement de població per zones. 

 
De totes maneres aquesta primera hipòtesis ens permet un cert marge 

d’error en quant s’estableix un criteri de desenvolupament global a nivell  
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Figura 7.2. Previsió de creixement de la població 

 
 

6.2.2 Evolució del parc automobilístic 
 
Per al desenvolupament del parc automobilístic es fa en primer lloc una 

hipòtesis tendencial que mostri el pendent de creixement que s’està 
desenvolupant  als darrers anys. Per això s’analitza l’evolució dels darrers 
tretze anys en el parc automobilístic i el creixement mig anual. Les dades 
parcials per províncies de nombre de vehicles lleugers les trobem a la taula 7.4.   

 
Anys BCN Girona Lleida Tarragona Catalunya 
1987 1.465.102 185.171 106.194 155.911 1.912.378 
1988 1.512.632 195.019 110.290 164.821 1.982.762 
1989 1.600.855 206.163 116.020 174.634 2.097.672 
1990 1.633.966 214.031 121.059 182.416 2.151.472 
1991 1.686.012 221.188 125.798 190.498 2.223.496 
1992 1.734.081 228.416 130.478 198.447 2.291.422 
1993 1.755.133 233.214 133.491 204.300 2.326.138 
1994 1.763.803 237.123 135.565 208.811 2.345.302 
1995 1.810.937 244.497 139.921 216.330 2.411.685 
1996 1.859.516 253.373 144.926 225.063 2.482.878 
1997 1.910.660 262.603 149.520 234.081 2.556.864 
1998 1.995.295 275.213 156.180 245.609 2.672.297 
1999 2.075.125 288.305 163.201 258.668 2.785.299 
%mig 2,8% 3,6%  3,5% 4,1% 3,0% 

 
Taula 7.4. Evolució del parc de vehicles els darrers 13 anys.   

 
De les dades obtingudes podem apreciar l’important creixement en 

percentatge sobretot a Tarragona i per contra al que passava amb el 
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creixement de població, Barcelona és la província amb un creixement en 
percentatge més baix.  

 
Aquesta circumstància es pot explicar per les condicions de renta, de 

població i també influeixen les possibilitats d’altres modes de transport que es 
tenen a Barcelona. A més cal tenir en compte que no es pot comparar el 
percentatge amb ordres de magnitud tant diferents com els que presenten 
Barcelona i la resta de províncies.  

 
Tot i aquesta situació es pot veure com Barcelona té el principal gruix en 

referència al volum de vehicles de Catalunya i com la tendència global de 
creixement l’ha marcat l’evolució del parc a Barcelona, figura 7.3. 

 
Fig. 7.3.  Evolució del parc de vehicles amb les dades actuals 

 
Per fer la previsió de futur es té en compte, a més de la tendència en els 

darrers anys, un petit anàlisi socio-econòmic que estima un creixement mes 
moderat pel mercat de l’automòbil en base a diverses hipòtesis. En primer lloc 
l’envelliment de la població i per tant la disminució del client potencial que no té 
vehicle propi, també cal tenir en compte l’arribada de ma d’obra immigrant amb 
menor poder adquisitiu o la modernització i desenvolupament de modes de 
transport col·lectius com l’alta velocitat o les xarxes metropolitanes de transport 
públic.  

 
L’aspecte de la població és un referent important en quant cal tenir 

present que a més d’una situació econòmica prou bona els darrers 15 anys ha 
arribat a la majoria d’edat el gruix mes important de població nascuda durant el 
“baby boom” dècada dels 70 i 80. Això pot explicar que l’automòbil hagi tingut 
en aquest sector de la població un client molt important. 
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Els propers anys arriben a la majoria d’edat una franja de població molt 

inferior, de manera que es presenta una disminució de nous clients potencials.  
 
A mes cal tenir present la creixent desertització del camp per anar a les 

ciutats. Això porta una nova tendència conservadora en quant al creixement del 
parc pels problemes de circulació i d’estacionament que es presenten a les 
ciutats i que poden desincentivar un cert tipus de clients.  

 
En aquest aspecte també cal valorar el creixent esforç a les ciutats per 

l’ús de transport públic i d’altres modes de transport. Això es podria entendre 
com un motiu per un menor us del vehicle familiar destinat ara al cap de 
setmana.  

 
La tendència més optimista de cara al creixement del sector podria 

plantejar la idea d’un vehicle per us diari i un vehicle per us familiar, si 
desapareix el vehicle d’us diari en benefici del transport públic es perd un altre 
sector de clients potencials.  

 
En resum tenim un creixement mig a Catalunya del 3% als darrers 13 

anys i una tendència a la baixa pels propers temps. El valor del percentatge de 
creixement del nombre de vehicles que farem servir a partir de totes les dades 
analitzades serà del 1%, la qual cosa situaria el parc de vehicles de Catalunya 
en 3.432.000 vehicles. Es produeix així un creixement de 647.000 vehicles en 
vint anys. Aquest valor demostra la tendència conservadora de la hipòtesis    

 
Com es tracta d’una hipòtesi per fer una primera estimació calculem el 

resultat conjunt a tot Catalunya sense valorar el creixement relatiu de cada 
zona. La tendència d’aquest resultat es mostra a la figura 7.4. 
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Fig. 7.4. Evolució del parc de vehicles segons hipòtesis. 

 
A partir de la figura 7.4 es pot veure la tendència de la hipòtesis amb la 

que es planteja un creixement més sostingut pels propers anys.  
 
Els càlculs per obtenir el valor de l’índex de motorització son els 

següents: 
 

( )
1000·

·1
1000

·

2020

19991999

2020 Pob

cnPobIM

IM
+

=        Eq. 39 

 
Aquesta fórmula s’aplica a cada zona sabent que: 
 

- IM1999 : és l’índex de motorització de l’any 1999. 

- Pob1999 : és la població de l’any 1999. 

- n: és el nombre d’anys entre les any base i l’any hipòtesi. 

- c: és el percentatge de creixement que s’estima en aquest cas 0,03. 

- Pob2020 : és el valor hipòtesi que es suposa per l’any llindar. 
 

S’obté que el nombre de vehicles al 2021 serà de 3.432.000, que per la  
població estimada dóna un índex de motorització mig a Catalunya de 490 
vehicles per cada 1000 habitants.  
 
 Amb aquest valor ens acostem substancialment a un límit que es va 
establir al seu moment quan es considerava que l’índex de motorització es 
definia per una funció exponencial que tendia a 500 veh/1000 habitants. Ja ha 
quedat totalment demostrat que aquell sistema de càlcul d’evolució del parc 
automobilístic era erroni. 
 

Al redactar el pla, amb el mètode ja esmentat es preveia un índex de 410 
vehicles/1000 habitants per al 2001. Anàlisi posteriors d’altres tesines com la 
de Palacios [2] analitzen les dades actuals i conclouen que al 2000 l’índex de 
població real va ser de 449 vehicles/1000 habitants, gairebé 40 vehicles per 
cada 1000 habitants per sobre de les previsions del Pla. 
 

El valor mig previst a Catalunya pel 2021 ens acosta a una realitat social 
creixent a la que el vehicle privat és imprescindible, però on comencen a 
aparèixer noves tendències que relaxarien el brutal creixement del nombre de 
vehicles a Catalunya dels darrers anys. 
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 A mes aquest creixement en el parc automobilístic s’acompanya, dins les 
hipòtesis d’aquest estudi, d’un major increment de la població respecte anys 
anteriors, la qual cosa disminueix el creixement de l’índex de motorització. La 
taula 7.5 mostra els valors de IM de 1999 i de 2020 i l’increment de vehicles per 
cada 1000 habitants global. 
 

nº zona Zona IM 1999 IM 2020 Diferència 
1 Barcelona 427 455 28 
2 Castelldefels 422 450 28 
3 Badalona 373 398 25 
4 Molins de Rei 468 499 31 
5 Martorell 567 605 38 
6 Olesa de Montserrat 435 464 29 
7 Esparreguera 442 471 29 
8 Terrassa 466 497 31 
9 Rubí 481 513 32 
10 Montcada i Reixach 449 479 30 
11 Sabadell 469 500 31 
12 Castellar del Vallès 470 501 31 
13 Caldes de Montbui 476 508 32 
14 Mollet del Vallès 490 523 33 
15 Montornès del Vallès 475 507 32 
16 Granollers 492 525 33 
17 Cardedeu 472 503 31 
18 La Garriga 600 640 40 
19 St. Celoni 447 477 30 
20 Montgat 480 512 32 
21 El Masnou 475 507 32 
22 Premià de mar 464 495 31 
23 Vilassar de mar 576 614 38 
24 Mataró 433 462 29 
25 Arenys de mar 439 468 29 
26 Canet de mar 418 446 28 
27 Calella 419 447 28 
28 Pineda 421 449 28 
29 Malgrat 430 459 29 
30 Roses 560 597 37 
31 Llançà 470 501 31 
32 Figueres 558 595 37 
33 La Jonquera 552 589 37 
34 L'escala 580 619 39 
35 La Bisbal 489 522 33 
36 Palafrugell 547 583 36 
37 Palamós 520 555 35 
38 St. Feliu de Guíxols 588 627 39 
39 Verges 555 592 37 
40 Olot 497 530 33 
41 Banyoles 503 536 33 
42 Girona 532 567 35 
43 Cassà de la Selva 536 572 36 
44 Llagostera 503 536 33 
45 Lloret de Mar 516 550 34 
46 Vidreres 544 580 36 
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47 Sta. Coloma de Farners 540 576 36 
48 Blanes 436 465 29 
49 Hostalric 502 535 33 
50 St. Hilari Sacalm 452 482 30 
51 Anglès 486 518 32 
52 Valls 470 501 31 
53 Vilafranca del Penedès 479 511 32 
54 St. Sadurní d'Anoia 460 491 31 
55 El Vendrell 480 512 32 
56 Vilanova i la Geltrú 404 431 27 
57 Sitges 419 447 28 
58 Torredembarra 438 467 29 
59 Tarragona 463 494 31 
60 Vilaseca i Salou 468 499 31 
61 Cambrils 485 517 32 
62 Reus 449 479 30 
63 Montblanc 421 449 28 
64 Sta. Coloma de Queralt 482 514 32 
65 Falset 412 439 27 
66 Flix 390 416 26 
67 Mora d'Ebre 385 411 26 
68 Tortosa 395 421 26 
69 L'Ametlla de Mar 448 478 30 
70 Amposta 400 427 27 
71 St. Carles de la Ràpita 352 375 23 
72 Alcanar 386 412 26 
73 Ulldecona 386 412 26 
74 Gandesa 314 335 21 
75 Puigcerdà 477 509 32 
76 Ripoll 526 561 35 
77 Camprodon 446 476 30 
78 Prats del Lluçanès 462 493 31 
79 Torelló 476 508 32 
80 Manlleu 468 499 31 
81 Vic 400 427 27 
82 Tona 481 513 32 
83 Centelles 455 485 30 
84 Igualada 454 484 30 
85 Capellades 445 475 30 
86 Calaf 888 947 59 
87 Cardona 416 444 28 
88 Navas 451 481 30 
89 Súria 422 450 28 
90 Sallent 434 463 29 
91 Moià 444 474 30 
92 Manresa 498 531 33 
93 St. Vicenç de Castellet 423 451 28 
94 Gironella 448 478 30 
95 Berga 439 468 29 
96 Guardiola de Berguedà 386 412 26 
97 Solsona 488 520 32 
98 Les Borges Blanques 433 462 29 
99 La Granadella 423 451 28 

100 Ponts 462 493 31 
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101 Balaguer 516 550 34 
102 Alfarràs 446 476 30 
103 Cervera 483 515 32 
104 Lleida 434 463 29 
105 Mollerussa 500 533 33 
106 Almacelles 444 474 30 
107 Tàrrega 464 495 31 
108 Agramunt 477 509 32 
109 La Seu d'Urgell 467 498 31 
110 Tremp 420 448 28 
111 El Pont de Suert 405 432 27 
112 Sort 411 438 27 
113 Vielha e Mijaran 477 509 32 

 
Taula 7.5. Motorització actual i prevista 

 
 Aquest resultat es justifica a partir de dues premisses, per una banda la 
hipòtesis de càlcul del parc automobilístic presenta una tendència de 
creixement inferior a la dels darrers anys i per altra banda hi ha una nova 
tendència en el nombre de població que presenta un ritme de creixement 
superior.  
 
 Això porta a un augment relatiu de l’índex de motorització no tant 
important com es podria esperar. A tall d’exemple en el cas de mantenir el 
creixement de població en el 0,23 actual la concentració de vehicles per 
habitant seria de 530 veh/1000hab. Valor que podria estar mes proper a 
d’altres hipòtesis mes optimistes en quant al creixement del parc de vehicles.  
 

6.2.3 Variació del cost de desplaçament 
 
Pel que fa a la variació del cost de desplaçament fem referència a les 

tendències  dels  darrers  durant els quals s’ha  arribat  a  un  descens  del  cost  
proper  al  30-40%. Les hipòtesis del pla no eren tant optimistes i per això 
aquest descens del cost afecta notablement al desenvolupament dels resultats.  

 
De cara a les previsions futures s’hauria de matisar aquesta disminució i 

caldria valorar cada apartat del cost generalitzat per veure si es poden mantenir 
les tendències: 

 
- En referència a l’amortització cal parar esment a que es tracta d’un 

tema econòmic que té una evolució de difícil predicció i per tant es 
suposa similar a l’actual. 

- Pel cost de conservació aquest està directament vinculat a la 
velocitat de circulació i tot i que el progrés pot portar encara notables 
modificacions, es suposa que la disminució de costos de 
manteniment serà inferior a l’actual 
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- La despesa per consum de carburant igual que el lubricant tenen 
una relació directa amb la velocitat de recorregut de l’itinerari, de 
manera que és suposa un valor similar a l’actual 

- Pel que fa als pneumàtics, el cost és funció del recorregut (velocitat, 
tipus de terreny, nivell de servei) i del preu mig dels pneumàtics.  

 
Els diversos motius que han impulsat el creixement del sector 

automobilístic han estat entre d’altres una disminució important de les 
despeses com a incentiu. Per contra el valor del temps està augmentant 
notablement, de manera que ha de disminuir el temps de recorregut per tal de 
mantenir la rendibilitat.  

 
Això porta a un problema de difícil modelat i per tant es suggereix  

disminuir les despeses menys del que s’ha donat els darrers anys. Per això, 
dins les hipòtesis, establim una disminució del cost del 10%. 

 

6.3 Resultats 
 
Dels resultats que s’obtenen cal valorar la sensibilitat del model a 

variacions en l’índex de motorització, de manera que la dependència al parc de 
vehicles es fa molt mes important.  

 
Segons totes les hipòtesis i aplicant les equacions abans obtingudes 

tenim un mapa futur de desplaçaments entre les principals poblacions 
catalanes. Aquest mapa no inclou les rutes reals, de manera que s’hauria de 
passar les dades al model d’assignació de rutes, feina que es pot proposar per 
altres estudis posteriors. Les conclusions de desplaçament que s’extreuen tot i 
no conèixer les rutes reals ens permeten afirmar quins eixos o rutes necessiten 
un major desenvolupament i proposar la seva creació o remodelació.  

 
En resum es presenten unes previsions de creixement de la població 

que en 20 anys superaria els 7 milions d’habitants, amb un índex de 
motorització que arribaria a un valor de 490 vehicles/1000 habitants i un 
descens en els costos de transport del 10%; i segons el model de demanda es 
poden calcular els desplaçaments entre les principals ciutats i establir 
l’augment de IMD a les principals rutes.  

 
Les tendències de creixement que s’obtenen segons el model del pla 

calibrat es poden veure al plànol corresponent i porten a incidir i justificar 
aspectes destacats sobre les principals actuacions de futur. 
 

- ITINERARI 01. Barcelona - La Jonquera (per Mataró). Es dóna un 
creixement d’un 37% aproximadament en tot l’itinerari excepte en el tram 
entre Mataró i Girona que augmenta fins un 44%. Caldria continuar la C-32 
o desdoblar la N-II. 
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- ITINERARI A-01. Aquest itinerari es va substituir per eixos perpendiculars al 
mar de penetració cap a l’interior i es preveu un creixement general força 
important, caldria actuacions en aquest itinerari, sobretot en rutes com Sant 
Feliu de Guíxols – Vidreres o Roses – Figueres 

- ITINERARI 02. Montmeló – Maçanet de la Selva. Aquest itinerari és la part 
oriental de la bifurcació entre Maçanet i Comarruga i creixerà d’una manera 
mes continguda que d’altres trams. 

- ITINERARI 06. Barcelona –Límit província de Castelló. Aquest itinerari 
s’haurà d’estudiar amb més detall tot i que no es preveu cap increment de 
consideració en el nombre de vehicles. 

- ITINERARI 07. Barcelona – Comarruga. Aquest itinerari presenta unes 
característiques similars a l’anterior en quant presenta un creixement 
sostingut. 

- ITINERARI 17. Eix transversal. Es preveu un creixement important en el 
tram Cervera – Girona que pot precisar el desdoblament. Pel tram entre 
Lleida i Cervera es preveu un volum de vehicles superior, però es pot 
absorbir per la N-II.  

- ITINERARI 18. Eix pirenaic. Aquest itinerari presenta trets característics a 
cada tram. En conjunt es pot preveure un creixement mes important de les 
connexions amb Puigcerdà o Vielha, que de totes maneres s’haurien 
d’analitzar amb les característiques de la via  

- ITINERARI 11. Eix occidental de Catalunya. Entre Amposta i Lleida i Lleida i 
Pont de Rei a la Vall d’Aran. Aquest itinerari creix d’una manera important 
però presenta uns volums de vehicles baixos. 

- ITINERARI 12. Eix Tarragona – Frontera Andorra. Aquest itinerari es preveu 
amb un volum de vehicles per sota dels volums d’actuació, de manera que 
no es considera problemàtic.   

- ITINERARI 04. Barcelona – Puigcerdà (per Manresa). Aquest itinerari està 
format per diferents trams que presenten cadascun característiques 
particulars. Hi ha algun tram entre Berga i Puigcerdà que podria presentar 
problemes per l’augment de vehicles, mentre els trams Barcelona- Manresa 
es podria mantenir segons les previsions.  

- ITINERARI 03. Barcelona – Puigcerdà (per Vic). El tram Barcelona – Vic 
presenta un creixement important que portaria a problemes de congestió, 
inclòs el tram Vic – Ripoll s’hauria d’analitzar amb major deteniment. 

- ITINERARI 15. Eix Palafrugell – Besalú. Aquest eix presenta un creixement 
molt important, de manera que es considera necessària la millora de 
l’itinerari. 

- ITINERARI 05. Eix Lleida – Barcelona. Aquest itinerari que discorre per la 
ruta Lleida – Cervera – Igualada – Barcelona preveu un volum de 
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desplaçaments d’entre 25.000 i 30.000. La qual cosa pot plantejar les 
necessitats d’acondicionament.  

- ITINERARI 09. Eix Lleida – Tarragona. Aquest itinerari que discorre per la 
A-2, la N-240 i la C-51, no presenta característiques que portin a preveure 
un creixement excessiu, de manera que es pot mantenir el traçat actual. 

- ITINERARI 27. Eix Tarragona – Manresa. Aquest itinerari no presenta una 
previsió de creixement que precisi canvis en la xarxa.  

- Eixos de la Xarxa Arterial metropolitana de Barcelona. Tot i que el 
creixement dels desplaçaments a l’entorn de Barcelona no presenta 
percentatges molt importants respecte a d’altres que es donen a la 
geografia catalana, el volum de trànsit actual es tant alt que qualsevol 
percentatge suposa un volum de vehicles molt important. La conclusió que 
es treu de les dades obtingudes es que es fa necessari el quart cinturó per 
absorbir el volum de vehicles que es preveu que circulin i reduir el trànsit 
per les vies radials.  

 

En resum: 

- Desdoblament de l’Eix Transversal. Aquesta millora es necessària 
per potenciar la ruta i disminuir la centralitat de Barcelona, creant un 
nou eix productiu. 

- Augment de la capacitat a l’eix del Llobregat i a l’eix de Ripoll, amb 
autopista fins a Vic. Aquesta ruta presenta un creixement important. 

- Actuacions a la zona costera per distribuir trànsit. Aquestes rutes de 
comunicació tant cap al sud com cap al nord son força transitades i 
per aquest motiu es considera necessària la seva millora. 

- Construcció del quart cinturó. Com es pot veure Barcelona polaritza 
el territori i les vies de comunicació es concentren radials a la ciutat 
comtal. Això impermeabilitza el territori a les rutes transversals de 
connexió entre municipis per aquest motiu es considera 
imprescindible la creació del quart cinturó per evitar la saturació de 
les vies radials.  
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Conclusions 
 
 Els objectius plantejats al començar aquesta tesina s’han desenvolupat 
segons la metodologia explicada a cada apartat fins arribar a les conclusions 
que es presenten a continuació: 
 

1) El model està desfasat per la modificació de les variables que van 
definir la seva elasticitat. Es necessari el calibrat del model amb les 
dades actuals  

2) Les dades de IMD sobre les que es treballa no son directament 
extrapolables com a desplaçament entre zones i per tant no son les 
més idònies per ajustar el model.  

3) Es recomana realitzar noves enquestes per conèixer la mobilitat 
actual i estimar amb més fidelitat l’origen - destí dels desplaçaments.  

4) L’estimació dels valors de IMD com a desplaçament entre zones es 
suposa vàlida assumint l’error relatiu que s’hi inclou. 

5) Les hipòtesis de creixement de població ens porten a estimar una 
població de 7.016.000 habitants pel 2021, en base a un creixement 
acumulatiu anual de 0,6. 

6) Aquest creixement és superior a la tendència actual, però es planteja 
sota la hipòtesis d’un nou context social on apareix un creixement 
important en  immigració. 

7) El creixement del parc automobilístic porta a una hipòtesis d’índex de 
motorització de 490 vehicles/1000 habitants per al 2021. 

8) L’escàs creixement de l’índex de motorització es degut a les noves 
tendències socio-culturals i a l’augment relatiu de la població que fa 
disminuir el pes relatiu del creixement del parc de vehicles. 

9) El major volum de desplaçaments es preveu a l’àrea metropolitana i 
connexions amb Barcelona, tot i que es perd pes relatiu respecte a 
d’altres províncies com Tarragona i sobretot Girona. 

10) Important creixement de l’eix transversal i dels itineraris costaners, 
fent necessari el desdoblament en alguns trams.  

11) Es considera necessària la construcció del quart cinturó per 
descongestionar les rodalies de l’àrea metropolitana. 

 


